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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje soubor vlivů a podmínek, které by měly být respektovány 

při návrhu tzv. energeticky pasivních domů. V klimatických podmínkách České republiky se 

jedná o budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění a velkou teplotní stabilitou 

vnitřního prostředí.  

Mezi vlivy, které mají významný podíl na výsledné tepelné efektivitě a současně 

zajišťují poţadovanou energetickou pasivitu, patří klimatické podmínky a tepelně technické 

vlastnosti, jak konstrukčních materiálů, tak systému zpětného získáváni tepla.  

Klíčová slova 

pasivní dům, tepelné zisky, tepelné ztráty, měrná potřeba tepla na vytápění 

Abstract 

The bachelor thesis describes the complex of influences and conditions, that should be 

taken into consideration when designing a passive house. In the climatic conditions of the 

Czech republic the houses are meant to have very low heating demand and big temperature 

stability of its interior. 

The climatic condition and thermal properties both of construction materials and of 

heat recovery system are the influences which affect heating load substantially and ensure 

required energy passivity of a house. 
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1   ÚVOD 

Energeticky pasivní dům představuje tepelně izolovanou budovu, která primárně pro 

vytápění nebo chlazení nevyuţívá konvenční uzavřený systém, v němţ cirkuluje teplosměnná 

látka. Pro vytváření příznivého vnitřního klimatu vyuţívá sofistikovaný způsob větrání, který 

je podporován pomocným topným nebo chladicím zařízením pouze za extrémních podmínek. 

Typické pro tyto budovy je velmi nízká potřeba energie, především na vytápění, která je 

dosaţena vhodným koncepčním řešením, vyuţívající energie slunce a vnitřních tepelných 

zisků.  

Vznik a vývoj předchůdců dnešních pasivních domů lze přisuzovat jednak ropné krizí 

v roce 1973, která inspirovala mnoho západních architektů vytvořit energeticky nezávislý 

dům a také zjištění, ţe vlivem rostoucího spalování fosilních paliv dochází k negativním 

klimatickým změnám. 

S ohledem na tuto skutečnost lze povaţovat počátek devadesátých let minulého století 

za jakýsi historický mezník, kdy společná diskuze profesora Bo Adamsona ze Švédské 

univerzity v Lundu a Wolfganga Feista, zakladatele dnešního Passivhaus institutu, dala 

vzniknout podmínkám standardu pasivního domu a následné realizace projektu čtyř řadových 

domů v německém Darmstadtu, které byly předurčeny k výzkumným účelům. Tento a další 

projekty potvrdily moţnost postavit dům, jehoţ pořizovací náklady se rovnají ceně běţného 

domu, nebo jí nepřevyšují o víc neţ 10 % a zároveň dosáhnout nízké potřeby tepla na 

vytápění, která nepřekročí hodnotu 15 kWh.m
-2

 za rok [1]. 

Podle prohlášení Evropské unie připadne na provoz budov zhruba 40 % z veškeré 

energie, z toho vytápění a chlazení tvoří tři čtvrtiny. Nárůst dalších budov by představoval 

navýšení spotřeby energie a energetické závislosti, coţ souvisí především se zvýšenou 

tvorbou emisí CO2. Kromě nařízení a směrnic, které apelují na zvýšení vyuţívání energie 

z obnovitelných zdrojů v sektoru budov a současně sníţení jejich energetické náročnosti, se 

Evropská unie podílí na finanční podpoře pasivních domů formou propagačních a 

výzkumných projektů. 

Záměrem prvního projektu zvaného CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as 

European Standards), který se uskutečnil v roce 1988-2001, bylo postavit 221 bytových 

jednotek v pasivním standardu v pěti evropských zemích a seznámit tím jak laickou tak i 

odbornou veřejnost o cenové dostupnosti a výhodách tohoto druhu bydlení. Součástí projektu 

bylo měření a výzkum, který poskytl odborné poznatky v oblasti projektování a realizace 

pasivních domů v různých klimatických podmínkách střední Evropy. Následovaly další 

projekty se stejným cílem v severní a také jiţní Evropě, kde vzhledem k teplým klimatickým 

podmínkám, byla diskutována především problematika pasivního chlazení.  

V současnosti je realizace pasivních domů poměrně dobře zmapována i v České 

republice. Podle počtu registrovaných domů na našem území se jich odhaduje na celou stovku 

a dalších 500 rozestavěných čeká na vyřízení dotací. Tento vzrůstající trend je dán nejen 

vysokou cenou energií a současně informovaností obyvatel o výhodách pasivních domů, ale 

také dostupností široké škály stavebních materiálů a konstrukčních prvků vynikajících 

tepelných vlastností [2]. 

Cílem této práce je zhodnotit vliv souboru tepelně technických vlastností 

konstrukčních prvků a jejich aplikace, na funkci pasivních domů, především ve smyslu 

tepelných ztrát a zisků, které souvisejí s měrnou potřebou tepla na vytápění. 
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2   KONCEPCE PASIVNÍHO DOMU 

Koncepce pasivního domu nepředstavuje architektonický styl, ale soubor poţadavků a 

kritérií, které jsou zohledňovány při návrhu novostaveb, nebo rekonstrukcí. 

2.1   Kritéria energeticky pasivního domu 

Pro označení obytné budovy v pasivním standardu je nutné splnit přísná kritéria, 

definovaná pomocí tepelně technický parametrů, které vycházejí z poţadavků plánovacího 

programu PHPP (Passive house planning package) a zároveň jsou doporučené normou ČSN 

730540-2 [3]. Kritéria jsou rozdělena do tří následujících skupin: 

1. Tepelné pohody je dosaţeno bez pouţití klasické otopné soustavy, nebo 

klimatizační jednotky, ale pouze systémem nuceného větrání s rekuperací, 

doplněného o malé zařízení pro ohřev vzduchu během velmi nízkých teplot, 

přičemţ je doporučeno, aby měrná potřeba tepla na vytápění EA nepřesáhla 

15 kWh.m
-2

.a
-1

. Podle technické normalizační informace TNI 73 0329 [4], 

je pro rodinné domy tolerována hodnota aţ do 20 kWh.m
-2

.a
-1

. 

2. Součinitel prostupu tepla U, který v případě obvodového zdiva nesmí 

překročit hodnotu 0,15 W.m
-2

.K
-1

, pro střechy je definován 0,12 W.m
-2

.K
-1

 

a celkový součinitel prostupu tepla prosklených částí by neměl překročit 

hodnotu 0,8 W.m
-2

.K
-1

. Ventilace s účinností zpětného získáváni tepla 75 % 

musí být navrţená podle platných norem při zachování přijatelné provozní 

hladiny hluku. Podle [2] by hlasitost zvuku L neměla překročit 25 dB. 

Součinitel celkové neprůvzdušnosti n50 nesmí překročit hodnotu 0,6 h
-1

. 

3. Celková měrná spotřeba primární energie PEA na vytápění, ohřev teplé 

vody, včetně elektrické energie pro spotřebiče nesmí přesáhnout 

120 kWh.m
-2

.a
-1

.  

Splnění těchto poţadavků, musí současně respektovat všechny ostatní poţadavky na 

konstrukce budovy uvedené v [3]. 

2.1.1   Plánovací program PHPP 

PHPP je výpočetní nástroj vyvinutý v německém Passivhaus Institut, který slouţí jako 

pomůcka projektantům a architektům pro návrh a ověření vlastností obytných budov s nízkou 

spotřebou tepla, hlavně pak pro pasivní domy.  

Tento jednoduchý softwarový produkt pracující v prostředí MS EXCEL je výsledkem 

snahy zjednodušit proces výpočtu energetické bilance budov „pouhým“ zadáním okrajových 

podmínek a vstupních dat. Přesto, ţe se jedná o uţivatelsky jednoduchý výpočetní nástroj, 

jeho jednoduchost nikterak neubírá na poměrně velké přesnosti získaných výsledků. PHPP 

byl cejchován na základě sloţených modelových dynamických simulací a ověřen na několika 

tisících aplikací [2, 5]. 

Program PHPP zahrnuje následující funkce: 

 Stanovení součinitele prostupu tepla U, nebo tepelného odporu R,  

 návrh velikosti okna a zároveň velikosti zastínění pro letní období,  

 návrh ventilačního systému, 

 výpočet mnoţství tepla na vytápění a chlazení domu, 
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 výpočet spotřeby primárních zdrojů energie (elektřina pro tepelné čerpadlo, 

atd.) a vyprodukovaného mnoţství CO2, 

 výpočet tepelné bilance pro různé klimatické podmínky, 

 a mnoho dalších uţitečných funkcí. 

2.2   Pozemek a umístění stavby 

Jak bylo v úvodu naznačeno, na výsledné efektivitě provozu pasivního domu značně 

závisí orientace objektu vůči světovým stranám, respektive orientace prosklených otvorů, 

kterými proniká sluneční záření. Bývá pravidlem, ţe se dům na pozemku umisťuje 

v severovýchodním rohu, přičemţ příjezd a vchodová strana domu směřuje na sever, obývací 

je nasměrována na jih, popřípadě západ. Chybné stanovení světové strany, se poté projeví 

jako sníţení solárních tepelných zisků v řádu desítek procent. Je proto vhodné přímo na místě 

pro ověření pouţít buzolu nebo navigaci. Rovněţ je doporučeno ověřit si trajektorii slunce 

v různých ročních obdobích ve vztahu k přítomným překáţkám na sousedních pozemcích 

(stromy, nadstavba domu). Trajektorii slunce lze ověřit buď přímo v terénu pouţitím 

průhledného štítku s diagramem drah slunce a k němu připevněnou buzolu, nebo se určí 

pomocí grafického modelovacího softwaru. Orientace, by taktéţ měla být přizpůsobena 

převládajícímu větru, tzn. chránit prosklenou část. 

Při výběru stavebního pozemku je nezbytné posoudit vliv morfologie terénu. 

Například na obr. 1 je znázorněno, jak se projeví umístění stavby v členitém terénu na 

energetické bilanci domu. Na rovině se předpokládá normální stav potřeby energie na 

vytápění, tedy 100 %. Situace domu v jiţním svahu představuje úsporu zhruba 40 %, oproti 

chladnému údolí. Přibliţně stejně ztrátový můţe být i ten dům, jehoţ hlavní průčelí je od 

ideálního vychýleno o 90
◦
. Vrchol kopce je taktéţ nevhodný, protoţe objekt je vystaven 

nepříznivým povětrnostním podmínkám ze severu. 

Obr. 1  Vliv umístění stavby v terénu na tepelné ztráty [2] 

Překáţkou při výběru pozemku či optimálního umístěním stavby nezřídka bývají 

zastavovací podmínky územního plánu, nebo regulační plán obce či města. Územní plán 

vymezuje funkční vyuţití území, procento zastavění výšku stavby a velikost pozemku, 

zatímco regulační plán podrobněji vymezuje podmínky pro vyuţití, umístění a prostorové 

uspořádání staveb (uliční čáry, odstupové vzdálenosti staveb, výšky říms, sklon střechy 

apod.). Odstupové vzdálenosti staveb určuje vyhláška č. 269/2009 Sb. [2]. 
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2.3   Tvar objektu 

Ke sníţení energetické náročnosti budov nepřispívá pouze jiţ zmíněné optimální 

umístění stavby a orientace obytných prostorů ke světovým stranám s ohledem na 

povětrnostní podmínky, ale také výsledný tvar domu. Vzhledem k topografickým a 

klimatickým podmínkám se ve fázi návrhu hledá takový tvar, aby geometrická charakteristika 

budovy A/V (m
-1

), poměr plochy pláště domu k jeho vnitřnímu objemu, byl co nejniţší. 

V tabulce 1, jsou uvedeny normou poţadované hodnoty průměrného součinitele prostupu 

tepla Uem,N, v závislosti na výši hodnoty A/V. Z tabulky je patrné, ţe čím členitější jsou 

ochlazované části budovy, tím lepší je poţadována tepelná ochrana. Podobný vliv má na 

měrnou potřebu tepla na vytápění EA. Z toho vyplývá, ţe pro dosaţení pasivního standardu 

vzhledem k nepřekročení hodnot EA a Uem,N má tvarové řešení objektu zásadní význam. 

Tabulka 1  Vliv A/V na hodnotu Uem,N [3] 

Geometrická charakteristika budovy 

A/V (m
2
.m

-3
) 

Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N (W.m
-2

.K
-1

) 

≤0.2 1.11 

0.3 0.83 

0.4 0.69 

0.5 0.61 

0.6 0.55 

0.7 0.51 

0.8 0.48 

0.9 0.46 

≥1.0 0.44 

Porovnáním A/V pro jednotlivá prostorová tělesa by nejlépe vyhovovala koule, která je 

ovšem technicky obtíţně realizovatelná a z pohledu dispozičního prakticky nereálná. Krychle 

by mohla být optimální, avšak dispozičně se jeví výhodnější dvoupodlaţní leţatý kvádr, 

orientovaný delší stranou směrem k jihu. 

Parametr A/V tedy jasně předurčuje pasivní domy jako kompaktní a jednoduché 

stavení, bez vikýřů, arkýřů, balkónů, věţiček a jiných sloţitých tvarů zvětšující povrch pláště 

a tím tepelné ztráty. Pokud srovnáme podle A/V samostatně stojící dům s bytovým domem, 

školou, či administrativní budovou, tak samostatný dům vyjde jako nejméně výhodný. 

Například v Německu je běţnou praxí rekonstruovat staré panelové byty na pasivní standard 

při nákladech nepřesahující 50 % nákladů na pasivní novostavbu [2]. 
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3   TEPELNĚ IZOLAČNÍ FUNKCE OBÁLKY 

V následující kapitole bude probrán vliv skladby konstrukce a technologického 

provedení na tepelně ochrannou funkci obálky domu. Ta by měla zajišťovat minimalizaci 

tepelných ztrát během zimy a naopak vyloučit přehřívání v horkých letních dnech. Základní 

poţadavky na tepelně technické parametry konstrukcí obytných budov uvádí norma ČSN 

730540-2. Pro pasivní domy jsou některé hodnoty v ní uvedené pouze doporučené. 

Norma zároveň definuje stěny, střechy, stropy a podlahy jako stavební konstrukce. 

Okna, světlíky, dveře a vrata se označují jako výplně otvorů. Stavební konstrukce a výplně 

otvorů jako celek tvoří konstrukci. Pro zajištění energetické pasivity domu je důleţité, aby 

byly jednotlivé komponenty konstrukce a jejich detaily navrţeny tak, aby výsledný součinitel 

prostupu tepla U ≤  0,15 kW.m
-2

.K
-1

. V praxi to znamená vyloučení tepelných mostů a pouţití 

kvalitní tepelné izolace dostatečné tloušťky. Součástí tepelné optimalizace obálky domu je 

také zajištění poţadované neprůvzdušnosti. 

3.1   Prostup tepla konstrukcí 

Obecně lze prostup tepla definovat jako fyzikální jev, kterého se účastní minimálně 

dvě formy sdílení tepla. Z okolního vzduchu o teplotě θai dochází prouděním k přestupu tepla 

na vnitřní povrch konstrukce o teplotě θsi. Následuje přenos tepla vedením k vnějšímu 

povrchu konstrukce o teplotě θse a z vnějšího povrchu konstrukce teplo přestupuje prouděním 

venkovního vzduchu o teplotě θae. Podle podmínek jednoznačnosti úloh vedení tepla se jedná 

o 3. povrchovou podmínku danou vztahem [6]: 

     (W.m
-2

) (1) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m
-2

), 

 ac - celkový součinitel přestupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

 θpov - teplota povrchu stěny  (
◦
C), 

 θok - teplota okolí  (
◦
C). 

 Podle této podmínky lze pro jednotlivé úseky prostupu tepla z interiéru do exteriéru 

určit hustotu tepelného toku následujícími vztahy. 

Hustota tepelného toku q přestupu tepla z vnitřního vzduchu na vnitřní povrch stěny: 

     (W.m
-2

) (2) 

kde aci je celkový vnitřní součinitel přestupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

) [6]. 

Hustota tepelného toku q vedením tepla skrz konstrukci: 

     (W.m
-2

) (3) 

kde d je tloušťka konstrukce  (m), 

 λ - celkový součinitel tepelné vodivosti konstrukce  (W.m
-1

.K
-1

) [6]. 
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Hustota tepelného toku q přestupu tepla z vnějšího povrchu konstrukce do vnějšího 

vzduchu: 

     (W.m
-2

) (4) 

kde ace je celkový vnější součinitel přestupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

)  

Sečtením a úpravou těchto tří rovnic se získá vztah pro hustou tepelného toku 

myšleného prostupu tepla: 

     (W.m
-2

) (5) 

kde U je součinitel prostupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

  - tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně, značí se Rsi  (m
2
.K.W

-1
) [7], 

  - tepelný odpor konstrukce, značí se R  (m
2
.K.W

-1
), 

  - tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně, značí se Rse  (m
2
.K.W

-1
). 

Z uvedeného vyplývá vzájemný vztah mezi součinitelem prostupu tepla a tepelných 

odporů bez vlivu tepelných mostů [7]: 

     (W.m
-2

.K
-1

) (6) 

Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor jsou základními veličinami charakterizující 

tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. Pokud se v konstrukci nachází tepelné 

mosty, je nutné zavést tento vliv do výpočtu podle postupu uvedených v [7]. 

3.1.1   Tepelné mosty 

Tepelný most lze definovat jako místo v konstrukci, kudy protéká zvýšený tepelný tok, 

neboli na jednotku plochy uniká více tepla, neţ okolní konstrukcí o stejné ploše.  

Podle formy sdílení tepla se rozlišuje: 

 tepelný most vedením, 

 tepelný most prouděním, 

 tepelný most sáláním. 

Uvedené formy sdílení tepla mohou probíhat samostatně, nebo častěji ve vzájemné 

kombinaci. Obvyklé tepelné mosty v konstrukcích, které je moţno vhodným technologickým 

postupem vyloučit, jsou způsobeny sdílením tepla vedením a prouděním.  

Tepelné mosty vedením jsou například místa, kde dochází ke styku dvou a více 

konstrukcí (napojení okna k obvodové stěně), tzv. lineární tepelné mosty. Bodové tepelné 

mosty jsou například kotvy izolačních materiálů.  

V případě výskytu netěsností, kudy je dovnitř nasáván vnější vzduch, dochází 

k tepelným mostům prouděním. 

Tepelný most sáláním vzniká například při pouţití transparentních tepelně izolačních 

materiálů [8]. 

V místě tepelného mostu dochází vlivem zvýšeného tepelného toku ve směru 
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z interiéru do exteriéru k ochlazení vnitřního povrchu konstrukce a okolního vzduchu. 

Následný pokles teploty vnitřního vzduchu způsobí zvýšení relativní vlhkosti a moţnost 

kondenzace vodních par. Zvýšená vlhkost v konstrukci působí nejen destruktivně, ale při 

určitých podmínkách, kdy relativní vlhkost υi dosahuje hodnot 80 %, se vytváří ideální 

podmínky pro růst plísní [9], které mají negativní vliv na lidské zdraví. 

Vnitřní povrchová teplota se hodnotí v poměrném tvaru jako teplotní faktor fRsi 

vnitřního povrchu, vyjádřeny jako poměr rozdílu teplot mezi exteriérem a vnitřním povrchem 

interiéru a rozdílem teplot mezi exteriérem a interiérem podle vztahu [3]: 

     (1) (7) 

kde θsi je vnitřní povrchová teplota stěny  (
◦
C), 

 θai - vnitřní teplota vzduchu  (
◦
C), 

 θe - teplota venkovního vzduchu  (
◦
C). 

Poţadavky na minimální povrchovou teplotu stěny jsou podle ČSN 73 0540-2 

vyjádřeny kritickým teplotním faktorem fRsi, cr, (1), jehoţ hodnoty pro relativní vlhkost 

vnitřního vzduchu υi = 50 % jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2  Poţadované hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

stěny [3] 

Konstrukce 

Navrhovaná teplota 

vnitřního vzduchu 

θai (°C) 

Navrhovaná venkovní teplota θe (°C) 

-13 -15 -17 -19 -21 

Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr 

Výplň otvoru  
20.0 0.675 0.693 0.710 0.725 0.738 

21.0 0.682 0.700 0.715 0.730 0.742 

Stavební 

konstrukce 

20.0 0.776 0.789 0.801 0.811 0.820 

21.0 0.781 0.793 0.804 0.814 0.823 

3.1.1.1   Lineární a bodový činitel prostupu tepla 

Zvýšení ustáleného tepelného toku v konstrukci obvodového pláště vlivem vedení 

tepla, je při výpočtu tepelných ztrát zohledněno začleněním tzv. činitelů prostupu tepla 

Ψ (W.m
-1

.K
-1

) a Χ (W.K
-1

).  

Lineárním činitelem prostupu tepla Ψ jsou vyjádřeny tepelné mosty dvourozměrného 

vedení tepla, tzn., ţe teplotní pole je deformované ve dvou směrech. Jedná se tedy o taková 

místa, kde dochází ke styku dvou konstrukcí, například stěny a stropu. 

Bodový činitel prostupu tepla X představuje ve výpočtu takové tepelné mosty, kde 

dochází k trojrozměrnému vedení tepla. Teplotní pole takových míst je deformováno ve třech 

směrech a jedná se například o styk stropu a dvou obvodových stěn v koutě.  

Celkovou měrnou ztrátu prostupem tepla přes obálku domu HD je podle ČSN 730540-

4 doporučeno stanovit jako součet jednorozměrných (první suma), dvourozměrných (druhá 

suma) a třírozměrných (třetí suma) tepelných toků podle vztahu [7]:  

     (W.K
-1

) (8) 

kde U je součinitel prostupu tepla konstrukce  (W.m
-2

.K
-1

), 
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 A - plocha konstrukce  (m
2
), 

 Ψ - lineární činitel prostupu tepla  (W.m
-1

.K
-1

), 

 l - délka dvourozměrného tepelného mostu, ke kterému se vztahuje Ψ  (m), 

 X - bodový činitel prostupu tepla  (W.K
-1

), 

 n - počet trojrozměrných tepelných mostů, ke kterým se vztahuje X  (1). 

Na obr. 2 jsou vidět teplotní pole pro jednorozměrné vedení tepla a jeho deformace 

pro dvou rozměrný a tří rozměrný tepelný tok vedením. 

 

Obr. 2  Jednorozměrné teplotní pole a jeho vícerozměrné varianty [8] 

Hodnoty činitelů pro různá konstrukční řešení lze získat z různých katalogů, nebo se 

stanoví podle postupů uvedených v ČSN EN ISO 10211 [10]. Při výpočtu diferenciální 

rovnice vedení tepla se předpokládá, ţe fyzikální vlastnosti stavebních prvků nejsou závislé 

na teplotě a neobsahují ţádné vnitřní tepelné zdroje. Optimální výpočtový postup se volí 

podle toho, zdali se jedná o dvourozměrné, nebo třírozměrné vedení tepla. Přesnost výsledku 

závisí na rozsahu jednotlivých zjednodušení, jako je například zjednodušení tvaru, nebo 

vynechání některé vrstvy konstrukce. Objektivitu výsledku ovlivňuje také velikosti výřezu 

posuzovaného detailu konstrukce. Zpravidla by měl být výřez natolik velký, aby zahrnoval 

deformaci teplotního pole [11]. Doporučené hodnoty těchto činitelů jsou uvedeny v ČSN 

730540-2.  

3.1.2   Tepelné ztráty prostupem 

Celkové tepelné ztráty prostupem, vyjádřené měrným tepelným tokem HT, představují 

součet všech měrných tepelných toků prostupem tepla směřujících ze sledované místnosti skrz 

obálku domu do okolního prostředí. Vyjádřeno vztahem podle [12]: 

     (W.K
-1

) (9) 

kde HD je měrný tepelný tok prostupem přes obvodový plášť  (W.K
-1

), 

 Hg - měrný tepelný tok prostupem přes zeminu  (W.K
-1

), 

 HU - měrný tepelný tok prostupem přes nevytápěné prostory  (W.K
-1

), 

 HA - měrný tepelný tok prostupem do přilehlých budov  (W.K
-1

). 

 

Schématické znázornění tepelných ztrát domu prostupem tepla je na obr 3. 

Z jednotlivých tepelných toků má největší podíl na tepelné ztrátě měrný tepelný tok 

prostupem přes obvodový plášť. To je dáno bezprostředním kontaktem systémové hranice 

domu s okolním vzduchem, který je nejmíň teplotně stabilní z okolních prostředí a zároveň 

zahrnuje proměnlivé účinky proudícího vzduchu, mající vliv na přestup tepla.  
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3.2   Technické řešení konstrukcí 

V této části bude poukázáno na specifické řešení jednotlivých části konstrukce budovy 

a jejich vzájemných vazeb, tak jak to vyţadují podmínky pro energeticky pasivní standard.  

3.2.1   Základy a základová deska 

U pasivních domů se nabízí tři varianty provedení. Samozřejmostí je eliminace 

tepelných ztrát prostupem tepla na minimální moţnou úroveň a vyloučení tepelných mostů. 

 Klasický způsob provedení základových pásů zalitím předem připravené rýhy 

betonem, je pro jejich následující tepelnou izolaci nepřípustný. Základové pásy musí být 

rovné, nejlépe hladké, aby bylo moţno jejich vnější obvodový povrch tepelně zaizolovat od 

loţné spáry základů aţ po horní hranu základové desky. Podlaha v interiéru je od základové 

desky oddělena vrstvou tepelné izolace. Tloušťka pouţitých izolací z pěnového polystyrenu, 

nebo polyuretanu se pohybuje v rozmezí 150-200 mm. Zaloţení první řady obvodového zdiva 

se provádí na tepelně izolační materiál odolný vysokým tlakům, například na bloky 

z pěnového skla. 

Jiný, nákladnější způsob, který se zatím v České republice moc nevyuţívá je zaloţení 

na základové ţelezobetonové desce, zespod tepelně izolované vodou nenasákavým izolantem 

odolným vůči vysokým tlakům (pěnové sklo) s přesahem pro napojení izolace obvodových 

stěn. 

Třetí způsob pouţívaný u dřevostaveb je zaloţení na bodových opěrách, vrtaných 

pilířích, nebo prefa patkách. Mezi upraveným terénem a podlahou tvořenou dřevěným tepelně 

izolovaným roštem, vznikne provětraná mezera, čímţ odpadá izolace podlahy proti vlhkosti a 

radonu. Jako izolační materiál mezi prvky dřevěného roštu se pouţívá minerální vlna nebo 

přírodní izolační materiály. V našem klimatickém pásu se však nesmí zapomenout na 

tepelnou izolaci přípojek vedených přes vzduchovou mezeru mm [2,13]. 

3.2.2   Konstrukce obvodových stěn 

K největší tepelným ztrátám v pasivním domě dochází skrz obvodové stěny, tj. zhruba 

jedna polovina celkových tepelných ztrát. Optimální skladba a dodrţení poţadovaného 

součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W.m
-2

.K
-1

 u obvodových konstrukcí má proto zásadní vliv 

chráněný prostor 

systémová hranice 

HU 

HA 

HD

 
 HU 

HU 

Obr. 3  Schéma tepelných ztrát domu prostupem [11] 
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na výslednou efektivitu pasivního domu. Těmto poţadavkům však jednovrstvé stavební 

materiály nevyhoví. Na základě tepelné setrvačnosti, norma [3] rozlišuje konstrukce lehká a 

těţká. 

 3.2.2.1   Konstrukce lehkých obvodových stěn 

Typickým představitelem lehkých konstrukcí jsou dřevostavby, jejichţ provedení se 

liší v principu nosné konstrukce: 

 lehké skeletové stavby, 

 roubené stavby, 

 stavby z dřevěných vrstvených desek. 

Lehké skeletové konstrukce se skládají z dřevěných rámů tvořených sloupky a 

příčníky z úsporného fošnového či sloţeného profilu vyplněné tepelnou izolací. Vnitřní strana 

se obvykle opatřuje parozábranou a na ní se montují desky sádrokartonu, vnější opláštění se 

zaklopí prodyšnými deskami DHF a tepelnou izolací. 

Roubené dřevěné konstrukce, které většinou známe jako jednovrstvé konstrukce, 

nejsou pro stavbu pasivních domů příliš vhodné, z toho důvodu, ţe loţné spáry vyplněné 

ucpávkou nevyhovují tepelně technickým poţadavkům. Alternativou jsou roubenky sloţené 

ze dvou tenčích masívních dřevěných konstrukcí vyplněných kontaktní izolací. 

Dřevěné vrstvené desky jsou průmyslově vyráběné velkoplošné dílce a jako nosné 

konstrukce se pouţívají pro stěny, stropy i střechy. Na základě vnitřní struktury se rozlišují 

kříţem slepené prvky z vrstev řeziva nebo desek, prvky z řeziva spojených kolíky či hřeby, 

dutinové (komůrkové) panely a masívní homogenní plošně lisované desky. Na stavbě se pak 

díly kompletují spojením na zámek, lepením a šroubováním.  

Z důvodu lepší přizpůsobivosti nerovnostem dřevěných prvků a snadnější propustnosti 

vodních par se u dřevěných konstrukcí pouţívají vesměs tepelné izolace ze skelných nebo 

minerálních vláken o celkové tloušťce 300-350 mm [2,13].  

3.2.2.2   Konstrukce těžkých obvodových stěn 

Do kategorie konstrukcí těţkých stěn se zařazují takové materiály, které splňují 

poţadavek na cenovou dostupnost, co nejmenší tloušťku s vysokou únosností v pevnosti, 

dobrou akumulaci tepla, jednoduchost technologického provedení a také minimální 

ekologickou stopu. S ohledem na tyto poţadavky se prakticky pouţívají hlavně: 

 vápenopískové bloky, 

 tvárnice keramzitu, 

 betonové skořepinové tvárnice. 

Vápenopískové bloky se vyznačují výbornou akumulací tepla, přičemţ tloušťka stěny 

se pohybuje od 150 do 170 mm. Nevýhodou můţe být vysoká váha bloků a tudíţ horší 

manipulace na stavbě.  

Tvárnice z keramzitu, nebo betonové tvárnice jsou mnohem rozšířenější, z důvodu 

rychlosti výstavby a znalosti postupů u většiny firem.  

Naopak pouţití dutinových keramických tvárnic spojovaných na péro a dráţku je 

méně vhodné kvůli jejich poměrně nízké akumulaci tepla, komplikace se zajištěním 

vzduchotěsnosti a také kvůli rozdílné tepelné vodivosti v kolmém a vodorovném směru.  
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Znovuobjeveným materiálem těţkých masívních stěn se postupně stává nepálená 

hlína, vzhledem k její vynikající schopnosti vyrovnávat vlhkost prostředí. Slabinou materiálu 

je však únosnost, která se pohybuje na úrovni cihel niţší kvality, nebo hubeného betonu, a 

proto nelze hlínu pouţít jako samostatný konstrukční prvek, nýbrţ pouze jako výplňovou 

hmotu. Bezesporným přínosem tohoto konstrukčního prvku pro ţivotní prostředí je jeho 

100% recyklovatelnost a minimální ekologická stopa [2,13].  

3.2.2.3   Akumulace tepla v konstrukci stěn 

Za účelem dosáhnutí tepelné a teplotní stability obytných místností by měly být 

konstrukce stěn posuzovány nejen podle tepelně izolační schopnosti obvodového pláště, ale 

současně v komplexním pojetí vnitřních i obvodových stěn z pohledu tepelné akumulace. 

Význam spočívá ve vyrovnání tepelných ztrát a zároveň potřeb, uvolňováním akumulovaného 

tepla získaného během vytápění nebo, solárními zisky, ve chvílích přerušeného vytápění, 

nebo v průběhu noci. Především u pasivních domů, kde se spoléhá na pasivní solární zisky, je 

význam akumulace tepla ve stěnách velmi podstatný. V publikaci Tepelná akumulace budov 

[14] je uvedeno několik metod pro hodnocení tepelné akumulace stěn, kde tepelný obsah 

stěny W je vyjádřen rovnicí: 

     (J) (10) 

kde d je tloušťka stěny  (m), 

 ρ - objemová hmotnost stěny  (kg.m
-3

), 

 c - měrná tepelná kapacita stěny  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 A - povrch stěny  (m
2
), 

 θsi - teplota vnitřního povrchu  (
◦
C), 

 θse - teplota vnějšího povrchu  (
◦
C). 

Ze vztahu vyplývá, ţe tepelný obsah stěny je přímo úměrný tepelné kapacitě a hustotě 

stěny. Tepelný obsah rovněţ závisí na tloušťce a povrchu stěny a také na jedné polovině 

součtu vnitřní a vnější povrchové teploty. 

V souvislosti s akumulační schopností se zkoumá doba chladnutí stěny, vyjádřena jako 

průtočný čas chladnutí τ podle vztahu [14]: 

     (s) (11) 

kde λ je součinitel tepelné vodivosti stěny  (W.m
-1

.K
-1

), 

 αce - celkový součinitel přestupu tepla na vnější straně  (W.m
-2

.K
-1

). 

Ze vztahu je patrné, ţe čím je stěna lépe tepelně vodivá a intenzivnější je přestup tepla 

konvekcí na vnější straně, tím bude průtočná doba chladnutí kratší a stěna se rychleji ochladí. 

Z rovnic (10) a (11) lze vyvodit, ţe pro budovy, kde je poţadována velká teplotní stabilita při 

malé tloušťce stěny, je nutné volit takové materiály, které mají vysokou objemovou hmotnost 

a měrnou tepelnou kapacitu.  

Aby se teplo uvolnilo do interiéru a zabránilo jeho úniku do exteriéru, je potřeba 

vnější povrch akumulované stěny dostatečně tepelně zaizolovat pouţitím materiálu s vysokým 

tepelným odporem R, který se vypočítá například podle [14]: 

     (m
2
.K.W

-1
) (12) 
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kde d je tloušťka tepelné izolace  (m), 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W.m
-1

.K
-1

). 

Z uvedeného plyne, ţe tepelný odpor izolačních materiálů je přímo úměrný tloušťce a 

nepřímo úměrný součiniteli tepelné vodivosti. Tepelně fyzikální vlastnosti pouţívaných 

konstrukčních materiálů stěn uvádí tabulka 3. 

Tabulka 3  Tepelně fyzikální vlastnosti konstrukčních materiálů [15] 

Materiál λ 

(W.m
-1

.K
-1

) 

ρ0 v suchém stavu 

(kg.m
-3

) 

c v suchém stavu 

(J.kg
-1

.K
-1

) 

Obyčejný hutný beton 1.23-1.36 2100-2300 1020 

Ţelezobeton 1.43-1.74 2300-2500 1020 

Pískový pórobeton 0.19-0.24 480-680 840 

Popílkový pórobeton 0.18-0.23 480-680 840 

Malta vápenná 0.87 1600 840 

Malta cementová 1.16 2000 840 

Omítka perlitová 0.1-0.18 250-500 850 

Vápenopískové cihly 0.5-1.3 1000-2200 1000 

Pálená cihla 0.51-1.01 1600-2000 920 

Dřevo tvrdé, tepelný tok: 

kolmý na vlákna 
0.22 600 2510 

Rovnoběţný s vlákny 0.49 600 2510 

Dřevo měkké, tepelný tok: 

kolmý na vlákna 
0.18 400 2510 

Rovnoběţný s vlákny 0.41 400 2510 

Sádrokartón 0.22 750 1060 

Zhodnocení těchto vlivů bylo provedeno v [16], kde byl zkoumán průběh chladnutí 

betonové konstrukce zaizolované z různých stran při počáteční podmínce 20 
◦
C na vnitřním 

povrchu stěny a -15 
◦
C na vnějším povrchu stěny. V tabulce 4 jsou uvedeny rozměry a 

výsledky měření v závislosti na uspořádání vrstev. 

Tabulka 4  Vnitřní povrchová teplota sloţených konstrukcí podle času [16] 

 
  

Závislost vnitřní povrchové teploty složených konstrukcí na čase po vypnutí otopné 

soustavy a výsledná hodnota průtočného času (PPS je zkratka pro pěnový polystyren) 

Složení stěny 
Tloušťka d 

(mm) 

Průtočný čas τ 

(hod) 

5 min 30 min 1 hod 5 hod 10 hod 

Výsledná teplota tv (°C) 

Cihla therm/PPS 300/80 184 19.5 18.75 18.3 16.2 14.5 

Beton/PPS 300/80 297.4 19.8 19.6 19.4 18.4 18.1 

PPS/Beton 80/300 17.6 12.6 3.2 -3 -12 -13 



 

21 

 

Z výsledných časů v tabulce 4 je zřejmé, ţe pro lepší teplotní stabilitu vytápěných 

místností je výhodnější tepelně izolovat z vnější strany, neţ z vnitřní. Tohoto efektu se 

vyuţívá také pro akumulaci slunečních tepelných zisků jak v zimních, tak v letních obdobích. 

 Tyto fyzikální jevy spadají do oblasti nestacionárních procesů změn teploty materiálů 

v závislosti na podmínkách jednoznačnosti. Průběh chladnutí stěn se řeší pomocí 

Fourierových diferenciálních rovnic vedení tepla, pro které existuje několik způsobů řešení, 

jako například analytické, nebo numerické [17, 18].  

3.2.3   Střešní konstrukce 

Střecha, stejně jako obvodové zdivo, tvoří systémovou hranici mezi vnitřním 

prostředím a okolním vzduchem. Pro střešní konstrukce jsou však kladeny vyšší nároky na 

sníţení prostupu tepla doporučenou hodnotou U ≤ 0,10 W.m
-2

.K
-1

. Důvodem jsou tepelné 

ztráty sálání směrem k obloze, resp. do vesmíru, dochází k tzv. „studenému osálávání“ [19]. 

To je způsobeno vzájemnou výměnou sáláním mezi výrazně nízkou teplotou nebe, nebo 

vesmíru a interiéru, protoţe tepelný tok sáláním závisí na čtvrté mocnině termodynamické 

teploty [17]. Proto se běţná tloušťka tepelných izolaci střešních konstrukcí pasivních domů 

pohybuje v rozmezí 300-400 mm. 

Také v úvodu zmíněná tvarová jednoduchost vyjádřená poměrem A/V je u střech 

důleţitým činitelem. Z toho vyplývá, ţe nejvhodnější bude plochá, nebo pultová, méně 

vhodná je střecha sedlová. Obecně lze říci, ţe čím je střecha jednodušší, tím menší budou 

tepelné ztráty, proto se doporučuje nezačleňovat jakékoliv sloţitosti v podobě atiky a vikýřů. 

Samozřejmě je zapotřebí vyloučit jakékoliv navlhání střešní konstrukce ať uţ vlivem 

tepelných mostů, či pronikáním vlhkosti z interiéru, nebo špatně provedenou instalací střešní 

krytiny. V opačném případě se dochází ke zhoršení tepelně technických vlastností izolace, 

případně uhnívaní dřevěných částí krovu [2]. 

Podle pouţitých nosných prvků dělím střešní konstrukce stejně jako obvodové zdivo 

na lehké a těţké. Aby bylo dosaţeno příznivého součinitel prostupu tepla, je účelnější u 

lehkých dřevěných střech pouţít štíhlé a vysoké krokve profilu „I“ nejčastěji o rozměrech 

80/240 mm. Prostor mezi krokvemi a pod, je tepelně zaizolován. Kromě zdánlivě sníţené 

tepelně akumulační schopnosti, kterou lze ovlivnit vrstvou sádrokartonových desek [20], 

můţe být problematické, při nekvalitně provedené montáţi parozábran, dosáhnout 

poţadované vzduchotěsnosti.  

Naopak těţké zděné střešní konstrukce se vyznačují dobrou akumulací tepla, coţ se 

projeví teplotní stabilitou. Výhodou zděných střech je absence pouţití parozábrany, naproti 

nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, ve srovnání s dřevěnou střechou.  

Specifickou skupinu tvoří ploché vegetační střechy s vegetačním souvrstvím 

v rozmezí 50-250 mm, které nazývané jako extenzivní, nebo intenzivní, s vrstvou vegetace aţ 

1 m [2]. Uţivatel domu uvítá především její tepelně stabilní vlastnosti, společně s ochranou 

hydroizolační vrstvy před UV zářením a výkyvy teplot, z čehoţ vyplývá redukce nákladů na 

údrţbu hydroizolace. 

3.2.4   Výplně otvorů 

I přes současnou nabídku velmi kvalitních oken a dveří, jsou výplně otvorů stále 

místa, kudy v obvodovém plášti na jednotku plochy uniká nejvíce tepla. Uţ pouhým 

srovnáním doporučeného součinitele prostupu tepla střechy a stěn U = 0,12-0,15 W.m
-2

.K
-1

 s 

doporučeným celkovým součinitelem přestupu tepla oken pasivních domů UW = 0,8 W.m
-2

.K
-
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1
, je zřejmé, ţe kaţdé navrhované okno musí být důkladně zváţeno s přihlédnutím na tepelné 

zisky a ztráty. V hodnotě Uw je započítán vliv rámu. 

Okna jsou prováděny buď jako dvojskla, nebo trojskla vymezené distančními 

rámečky. Mezera mezi skly je vyplněna inertním plynem. Zasklení je uloţeno do plastových, 

nebo dřevěných profilů. V nejkvalitnějším provedení jsou dřevěné rámy z venkovní strany 

opatřeny hliníkovým obkladem a z vnitřní části vyplněné izolační hmotou [2,13].   

Prostup tepla okny je zpravidla sloţen z následujících fází: 

 vedení rámem a distančními profily, 

 vedení v mezeře přes plynnou výplň otvoru, 

 prouděním vzduchu u povrchu okna, 

 sáláním mezi protilehlými povrchy skel. 

 Tepelné ztráty vedením tepla skrz okenní rámy lze omezit zmíněným vyplněním rámu 

hmotou s větším tepelným odporem a překrytím tepelné izolace fasády přes okenní rám. Pro 

omezení tepelného toku vedením v zasklené mezeře se pouţívají inertní plyny, nejčastěji 

argon. Součinitel tepelné vodivosti plynů a součinitel prostupu tepla zasklení Ug v závislosti 

na šířce mezery d je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5  Fyzikální vlastnosti zasklení a pouţívaných plynů [21] 

Plyn λ (W.m
-1

.K
-1

) 
Ug (W.m

-2
.K

-1
) s tloušťkou mezery d (m) 

0.006 0.012 0.018 

Vzduch 0.0258 3.3 2.93 2.8 

Xenon 0.005 2.750 2.590 2.560 

Argon 0.017 3.040 2.750 2.660 

Krypton 0.009 2.600 2.530 2.540 

Ze Štefanova-Boltzmanova zákona [17] vyplývá, ţe intenzita sálání „šedých“ těles 

závisí na jejich emisivitě 0 ≤ ε ≤ 1 (1), tzn. ţe, čím niţší je hodnota ε tím menší je intenzita 

sálání. Nízké emisivity se dosáhne pokrytím povrchu skla velmi tenkou vrstvou ze stříbra a 

oxidů kovů. Sníţení emisivity se rovněţ dosáhne pouţitím speciální průhledné folie s nízkou 

emisivitou okolo ε = 0,12 vloţené mezi skla. Takovým opatřením lze sníţit součinitel 

prostupu tepla zasklení Ug = 0,3-0,7 W.m
-2

.K
-1

 [21].  

Zabudování okenních konstrukcí musí být provedeno takovým způsobem, aby se 

takřka vyloučil tepelný most vedením mezi rámem a ostěním, při současném dodrţení 

poţadavků uvedených v TNI 74 6077 [22]. Prakticky se provádí tak, ţe se rám vysune 

z ostění na vnitřní líc tepelné izolace a ukotví pomocí speciálních kotvících prvků. 

Připojovací spára musí být z vnitřní strany paronepropustná a neprůvzdušná, schopná dilatace 

a tepelně izolovat. Z vnější strany se poţaduje paropropustnost, odolnost proti dešti, tepelná 

stabilita a stabilita vůči UV záření. 

3.2.4.1   Tepelná bilance oken 

Velikost pasivních slunečních zisků závisí na následujících okolnostech: 

 mnoţství slunečního záření dopadajícího na prosklenou plochu, 

 schopnosti prosklených ploch propouštět sluneční záření do interiéru, 

 velikostí skutečně osluněné plochy. 
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Sluneční zisky pro dané období Qs se určí podle vztahu vedeného v [21]: 

     (J) (13) 

kde Aw je plocha okna  (m
2
), 

 Fs - korekční činitel stínění  (1), 

 g - sluneční faktor (udává propustnost slunečního záření)  (1), 

 Is - celková energie slunečního záření dopadající na 1 m
2
 s orientací ke světovým 

stranám za dané časové období  (J.m
-2

). 

Korekční činitel stínění zahrnuje vlivy způsobené stíněním vnějších překáţek a rámu. 

Postupy pro výpočet jsou uvedeny například v normě ČSN EN ISO 13790 [23]. Hodnota 

propustnosti slunečního záření g se určí z tabulek v příloze G normy [23]. U pasivních domů 

se obvykle pohybuje okolo 0,5. Celková energie slunečního záření se určí taktéţ z tabulek, 

nebo pro vyšší přesnost se pouţijí průměrné hodnoty pro danou lokalitu. 

Tepelné ztráty Ql se určí pomocí vztahu pro výpočet hustoty tepelného toku 

vynásobeného plochou okna a časovým obdobím podle [21]: 

     (J) (14) 

kde Uw je součinitel prostupu tepla okna (včetně vlivu rámu)  (W.m
-2

.K
-1

), 

 Aw - plocha okna  (m), 

 θai - průměrná teplota vnitřního vzduchu  (
◦
C), 

 θae - průměrná teplota vnějšího vzduchu  (
◦
C), 

 τ - časové období  (s). 

Celková bilance oken Qbil se určí jako rozdíl tepelných ztrát a tepelných slunečních 

zisků podle [21]: 

     (J) (15) 

  kde Ql je tepelná ztráta oken  (J), 

 Qs - tepelný zisk oken  (J), 

 η - stupeň vyuţití slunečních zisků  (1). 

Stupeň vyuţití slunečních zisků se vypočítá podle postupu uvedených v [23]. Míra 

vyuţitelnosti slunečních zisků závisí na tepelně akumulační schopnosti domu, na způsobu 

větrání a jiných faktorech, jako je například průvzdušnost. 

3.3   Průvzdušnost 

Špatná vzduchotěsnost objektu můţe mít několik příčin: 

 nedokonalé utěsnění funkčních spár výplní otvorů, 

 netěsnosti v plášti z lehkých konstrukcí,  

 pronikání vzduchu digestoři, nebo krby.   

Ve všech těchto případech se jedná o nekontrolované tepelné ztráty způsobené 

tepelnými mosty prouděním. Vnímáme je jako tepelné ztráty infiltrací chladného venkovního 

vzduchu do interiéru, nebo principiálně naopak. Kromě významných tepelných ztrát se za 

určitých podmínek mohou podílet na destrukci stavebních konstrukcí (hlavně dřevěných) a to 

tehdy dochází-li v místě proudění ke kondenzaci vlhkého vzduchu s následným vznikem 
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plísní.  

Z pohledu fyzikální podstaty dochází k vyrovnávání tlaků vlhkého vzduchu exteriéru 

s interiérem. Směr proudění a intenzita závisí tedy na tlakových rozdílech prostředí, které jsou 

vyvolány například rozdílnou hustotou vzduchu, nebo rychlostí a směrem proudění 

venkovního větru způsobující na jedné straně domu nápor a na druhé sání (rozsah tohoto jevu 

se odvíjí od geometrického uspořádání domu a situací v terénu) [2].  

3.5.1   Intenzita výměny vzduchu  

Prakticky je ovšem těţko dosaţitelné dosáhnout absolutní vzduchotěsnosti. 

Vzduchotěsnost, nebo také neprůvzdušnost je podle kritérií pro pasivní standard stanovena 

hodnotou součinitele neprůvzdušnosti  n50 ≤ 0,6 h
-1

, kterou zároveň doporučuje [3].  

Součinitel neprůvzdušnosti je definován jako celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém 

rozdílu 50 Pa za 1 hodinu. Vyjádřeno rovnicí podle normy ČSN EN ISO 13829 [24]: 

     (h
-1

) (16) 

kde V50 je objemový tok vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa  (m
3
.s

-1
), 

 V - objem vnitřního vzduchu  (m
3
). 

To znamená, ţe se během jedné hodiny nesmí vyměnit víc jak 60 % vzduchu 

z celkového objemu budovy.  

Tento parametr budovy se stanovuje zkouškou tlakového spádu podle metody uvedené 

v [24]. Odborně se metoda nazývá Blower door test a podle účelu měření se dělí na: 

 přípravné měření typu B, 

 certifikační měření typu A. 

Pro přípravné měření typu B musí být konstrukce budovy ve fázi dokončených 

parozábran, bez vnitřního opláštění tak, aby byl moţný přístup pro opravy případných 

zjištěných netěsností. 

Certifikační měření typu A se provádí ve fázi, kdy je stavba zcela dokončena a 

připravena k uţívání. Při tomto měření nelze provádět dodatečná utěsnění. Výsledky jsou 

uvedeny v certifikátu společně s poţadovanými hodnotami. 

Testovací aparatura se skládá z ventilátoru, čidel na měření objemového průtoku a 

vyhodnocovací jednotky. Ventilátor se umístí do vhodného otvoru, nainstalují se přístroje pro 

měření objemového průtoku a rozdílu tlaku. Měření se provádí ve dvou sériích při podtlaku a 

přetlaku za klidného počasí. Vyhodnocovací jednotka pak vypočte průměrnou hodnotu n50 při 

tlakové rozdílu 50 Pa [24]. 
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4   TEPELNÁ IZOLACE 

Vlastnosti materiálů, které tvoří pevnou nosnou část budovy, včetně spojovacích dílů, 

svými tepelně fyzikálními vlastnostmi nemohou v ekonomicky příznivé míře poskytnout 

tepelný komfort, který je poţadován od nízkoenergetických a především energeticky 

pasivních domů.  

4.1   Vlastnosti tepelných izolací 

Jak jiţ bylo předem zmíněno, stavební konstrukční prvky nosných prvků se vesměs 

vyznačují vyšší tepelnou vodivostí, tepelnou kapacitou a objemovou hmotností. Dáme-li tři 

zmíněné proměnné do vzájemného vztahu tak, ţe součinitel tepelné vodivosti podělíme 

hustotou a měrnou tepelnou kapacitou dostaneme vzorec pro součinitel teplotní vodivosti a 

[17]: 

     (m2
.s

-1
) (17) 

Tento parametr představuje schopnost materiálu vyrovnávat teplotní rozdíly. Pro 

izolační materiály je tedy důleţité, aby a bylo co nejmenší. Z toho plyne, ţe je poţadovaná 

nízká tepelná vodivost a naopak vysoká tepelná kapacita a hustota. Dalším důleţitým 

parametrem tepelných izolací, který byl zmíněn v kapitole 3.1, je tepelný odpor R, jehoţ 

hodnota je přímo úměrná tloušťce stěny d a nepřímo úměrná součiniteli tepelné vodivosti λ. 

Lze si povšimnout, ţe jak u teplotní vodivosti, tak tepelného odporu je poţadováno 

nízké hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ, která je u izolačních materiálů jednou 

z nejsledovanějších fyzikálních veličin.  

Další sledované vlastnosti jsou difuzní faktor μ (1) (schopnost propouštět vodní páru 

materiálem), pevnost σn (Pa), nasákavost nV (%) a hořlavost. S vyspělostí izolačních hmot 

dále souvisí náročnost na technologické zpracování, ekologická zátěţ a především pořizovací 

cena [19]. 

4.1.1   Součinitel tepelné vodivosti 

Tepelně izolační vlastnosti jsou výraznou měrou ovlivněny velikostí a mnoţstvím 

přítomných pórů v materiálu s ohledem na otevřenost pórovitého systému. V ideálním stavu 

jsou póry vyplněny suchým vzduchem, coţ přispívá k dobrým izolačním vlastnostem, 

nicméně reálně je kromě vzduchu v pórech obsaţena taktéţ voda ve formě vlhkosti, která 

izolační vlastnosti zhoršuje. Příčinou jsou rozdílné hodnoty součinitele tepelné vodivosti, kdy 

voda má zhruba dvacet krát vyšší hodnotu neţ vzduch λvzduch < 0,03 W.m
-1

.K
-1

. Reálná 

hodnota hodnotu součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti a pórovitosti se vyjádří 

vztahem [8]: 

     (W.m
-1

.K
-1

) (18) 

kde p je pórovitost materiálu  (1), 

 λm - součinitel tepelné vodivosti materiálu  (W.m
-1

.K
-1

), 

 wV - objemová vlhkost materiálu  (-), 

 λw - součinitel tepelné vodivosti vody  (W.m
-1

.K
-1

), 

 λa - součinitel tepelné vodivosti vzduchu  (W.m
-1

.K
-1

).  
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Vedle pórovitosti a stupně uzavřenosti pórovitého systému je u vláknitých materiálů 

tepelná vodivost závislá na orientaci vláken vůči tepelnému toku, tak ţe, se zvyšující se 

odklonem od směru souběţného s tepelným tokem se hodnota součinitele tepelné vodivost 

sniţuje. Izolační materiály s vlákny orientovanými kolmo jsou lepšími izolanty, neţ materiály 

s vodorovnou orientací vláken[25]. 

4.1.1.1   Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

Vlastnosti běţně vyráběných izolační materiálů jsou hodnoceny v souladu s příslušnou 

normou (například ČSN EN 131 62 – průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny). Podle 

těchto norem je pro kaţdý výrobek stanovena deklarovaná hodnota součinitele tepelné 

vodivosti λD. To znamená, ţe u 90 % výrobků je zajištěna 90 % pravděpodobnost stanovené 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Značí se jako λ90/90 a je zaokrouhlena nahoru na 

nejbliţší 0,001 W.m
-1

.K
-1

. Vyjádřeno vztahem podle [8]: 

     (W.m
-1

.K
-1

) (19) 

kde λmean je aritmetický průměr výsledků zkoušek  (W.m
-1

.K
-1

), 

 k - činitel pro jednostranný 90 % interval s 90 % konfidenční úrovní  (1), 

 sλ - odhad směrodatné odchylky součinitele tepelné vodivosti  (1). 

4.2   Druhy používaných izolačních materiálů 

Porovnáme-li objemové podíly zabudovaných materiálů v pasivních domech, zjistíme, 

ţe rozhodující podíl tvoří právě tepelné izolace. Pro představu u běţného pasivního domu se 

jedná o 150-200 m
3
. Současný trh nabízí stovky druhů izolačních materiálů, jejich pouţití 

však není univerzální a vyţaduje dodrţení výrobcem předepsané způsoby aplikace pro 

zajištění jejich funkčních vlastností. Podle pouţitých přírodních zdrojů se rozlišují tepelně 

izolační materiály vyrobené z neobnovitelných, nebo obnovitelných zdrojů a ţivočišného 

odpadu [2].  

4.2.1   Tepelné izolace z neobnovitelných zdrojů 

Pěnový polyuretan: (PUR) odolný proti většině rozpouštědel, kyselinám a louhům, 

snáší teploty od -50 do + 130 
◦
C, nesnáší UV záření. Cenově nákladná izolace, málo 

pouţívaná, jinak se pouţívá jako montáţní pěna při osazování oken a dveří [19, 13]. 

Pěnový polystyrén: (EPS) nejrozšířenější (cenová dostupnost), nízká odolnost vůči 

UV záření, nelze pouţít ve vlhkém prostředí, odolnost do 85 
◦
C, varianta šedého 

polystyrénu má lepší tepelně technické vlastnosti (povlak uhlíku na povrchu kuliček 

tvořící strukturu EPS), pouţívá se na fasády a střechy [2]. 

Extrudovaný polystyren: (XPS) vyšší pevnost v tlaku neţ EPS (uzavřená struktura), 

odolnost proti vlhkosti, jinak podobné vlastnosti jako EPS, vyuţití najde hlavně 

v tepelné izolaci základových pásů, nebo zdiva suterénu [2, 13].  

Minerální vlna: (MW) nehořlavý materiál, difuzně otevřený, pouţívá se podobně 

jako EPS k tepelné izolaci fasád a zejména krovů a dřevěných sloţených konstrukcí [2]. 

Pěnové sklo: tvoří uzavřenou bublinkovou strukturu (parotěsnost, vodotěsnost), 

nehořlavý, odolný vůči kyselinám, jeho vysoká odolnost v tlaku 0,7-1,6 MPa ho předurčuje 

pro přerušení tepelného mostu mezi základy a obvodovým zdivem, nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena [2, 19]. 
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4.2.2   Tepelné izolace z obnovitelných a živočišných zdrojů 

Dřevovláknité izolace: (DVD) vyznačují se 3 x vyšší akumulací tepla neţ tradiční 

izolační materiály, paropropustné, vhodné pro difuzně otevřené systémy, dobré tepelně 

izolační vlastnosti [2]. 

Mineralizovaná celulóza: vyrábí se ze starého papíru, přidává se borax proti 

škůdcům, pneumatická aplikace do komor konstrukcí, nebo nástřikem s vodou do 30-40 % 

vlhkosti, vyniká schopností vázat vlhkost a odevzdávat ji interiéru v suchém období, výhodu 

je nízká cena a rychlá aplikace [2]. 

Zemědělsky pěstované suroviny: do této kategorie spadají slaměné balíky, technické 

konopí, len, korek [2]. 

Ovčí vlna: ţivočišný odpadní materiál vyuţívaný pro výrobu tepelné izolace 

s výbornou schopností absorbovat vlhkost vnitřního prostředí. Jeden kilogram pojme aţ 

0,5 kg vody a v suchých obdobích zpětně odpaří do okolí [2]. 

Následující tabulka 6 uvádí hodnoty součinitele tepelné vodivosti zmíněných 

izolačních materiálů. Z hodnot je patrné, ţe tepelné vlastnosti izolačních materiálů jsou 

závislé jednak na hustotě, coţ souvisí s mnoţstvím a velikosti pórů, a také na druhu plynu 

obsaţeného v pórech. Velikost hodnoty λ závisí na teplotě, proto je vhodné uvádět také 

teplotu, při které byla stanovena. 

Tabulka 6  Hodnoty součinitele tepelné vodivosti izolačních materiálů [25] 

Izolační materiál t (
◦
C) ρ (kg.m

-3
) λ (W.m

-1
.K

-1
) 

Pěnový flexibilní polyuretan - 32.000 0.019-0.023 

Pěnový tvrzený polyuretan - - 0.048 

Pěnový polystyrén-bílý - 10.5-30 0.033-0.040 

Pěnový polystyrén-šedý - - 0.033 

Extrudovaný polystyrén - 20-40 0.025-0.027 

Minerální vlna 10 50-250 0.031-0.039 

Pěnové sklo 10 100-165 0.037-0.048 

Skelná vlna 10 10-100 0.031-0.040 

Dřevovláknité deska - - 0.05 

Mineralizovaná celulóza - - 0.035-0.40 

Korek - - 0.042 

Len - - 0.037 

Konopí - - 0.038-0.040 

Kokosové vlákno - - 0.045 

Ovčí vlna - - 0.037-0.039 

4.2.3   Speciální tepelné izolace 

Vakuová izolace: desetkrát účinnější izolační vlastnosti neţ běţně pouţívané izolace, 

sendvičový panel na povrchu vyztuţený metalizovanou folií a vyplněný tepelně izolační 

hmotou na bázi SiO2. Protoţe je tato izolace finančně náročná, pouţívá se jen výjimečně 

v případech, kde nelze pouţít klasické izolace[2,13]. 

Transparentní izolace: principem je Trombeho stěna, málo pouţívané z důvodu 

sloţitosti konstrukce a vysoké ceně [13]. 
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5   VĚTRÁNÍ 

Odlišnost pasivních domů od běţných spočívá především ve vyšší vzduchotěsnosti 

obálky. Škodliviny ve formě zvýšené vlhkosti a CO2, které jsou jinak odváděny infiltrací přes 

netěsnosti (jako jsou například funkčních spáry výplní otvorů), by se při poţadované 

průvzdušnosti 0,6 h
-1

 hromadily v interiéru a vytvářely tím zdraví škodlivé prostředí. Je tedy 

nutností zajistit dostatečnou výměnu vzduchu.  

5.1   Způsoby větrání 

Podle způsobu se větrání dělí na přirozené a nucené. Přirozené je takové, které se děje 

buď vlivem rozdílů tlaku, nebo náporem větru skrz netěsnosti, anebo otevřenými okny. 

Větrání okny se vyuţívá hlavně v teplých obdobích, zde však chybí jakákoliv moţnost 

regulace a tudíţ pravděpodobnost nepředvídatelných tepelných ztrát nebo zisků. Větrání okny 

neumoţňuje filtraci vháněného vzduchu a zpětné získávání tepla rekuperací. 

Nucené větrání je vyvoláno ventilátorem, který je součástí automatizovaného systému 

poskytující následující funkce: 

 hygienickou výměnu vzduchu podle potřeby uţivatele, 

 dokonalá filtrace vháněného vzduchu, 

 účinnost rekuperace minimálně 75 %, 

 moţnost, navlhčování, předehřevu nebo předchlazení vháněného vzduchu, 

 vyloučení vzniku plísní ve větracích rozvodech. 

Podle pouţití se rozlišují nízkotlaké, které se dělí na celkové (podtlakové, rovnotlaké, 

přetlakové), oblastní, místní a havarijní. Dále pak vysokotlaké, které slouţí pro vysoké 

rychlosti proudění. U všech obytných a občanských domů se pouţívá převáţně rovnotlaké 

[26]. 

5.2   Tepelné výměníky 

Tepelné výměníky, kde dochází k teplotní úpravě čerstvého vzduchu, se dělí na dvě 

základní skupiny: 

 rekuperátory, u nichţ dochází k výměně tepla přestupem přes dělící stěnu a 

 regenerátory, které vyuţívájí akumulace tepla materiálu. 

Před tepelné výměníky jsou často instalovány tzv. zemní registry vzduchové, nebo 

kapalinové. Jejich funkce spočívá v předehřevu, nebo ve chlazení přiváděného vzduchu. 

Jedná se o systém potrubí uloţený do země v nemrznoucí hloubce, obvykle 1,5-2 m podle 

charakteru zeminy. V případě, ţe je větrací systém realizován současně jako otopný, jsou 

tepelné výměníky doplněny o ohřívač vzduchu buď elektrickým, nebo kapalinovým tepelným 

výměníkem napojeným na zdroj tepla. V kaţdém případě teplota ohřátého vzduchu nesmí 

překročit 50 
◦
C, z důvodu karbonizace prachu. Větrací systém se zpětným získáváním tepla, 

včetně zemního registru je zobrazen na obr. 4. 
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Obr. 4  Schéma větracího systému s teplovzdušným vytápěním [27] 

5.2.1   Rekuperátory 

Výměna tepla v rekuperačních jednotkách se uskutečňuje buď přímo přestupem 

z dělící stěny na proud vzduchu, nebo nepřímo, kdy teplo je napřed předáno teplonosné látce 

(nejčastěji kapalině), která obíhá v uzavřeném systému a poté vzduchu. Výhodou tohoto 

systému je moţnost decentralizace vstupu a výstupu větraného vzduchu a niţší nároky na 

prostor díky úspoře rozvodu potrubí. Nevýhodou je naopak niţší účinnost. 

Rekuperační jednotky jsou s ohledem na směr proudění teplosměnných médií 

konstruovány jako kříţové, nebo protiproudé. Účinnost η jednotlivých konstrukcí se pohybuje 

od 60 do 90 % a závisí na několika vlastnostech: 

 velikost teplosměnné plochy, 

 čistotě styčných ploch a jejich tepelné vodivosti, 

 charakteru proudění v prostoru mezi teplosměnnými stěnami, 

 mnoţství proudícího vzduchu. 

Na obr. 5 je znázorněno proudění přiváděného a odváděného vzduchu protiproudové 

kanálové rekuperační jednotky, která se v současnosti osvědčila jako nejúčinnější s účinnosti 

aţ 95 %. Deskové kříţové rekuperátory dosahují účinnosti 50-70 % [28]. 

Na jiném principu pracují tzv. „tepelné trubice“, které vyuţívají výparné a 

kondenzační teplo kapalin. Účinnost tepelných trubic je poměrně nízká 40-60 % avšak jsou 

snadné na údrţbu a mohou pracovat reverzibilně (v zimě ohřívá vzduch, v létě chladí) [29]. 
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Obr. 5  Protiproudý kanálový výměník tepla 

5.2.2   Regenerátory 

V oblasti bytných budov je nejrozšířenější rotační regenerátor, jehoţ disk postaven 

kolmo na směr proudění vzduchu se otáčí neustále, nebo vţdy jen o 180 
◦
. Disk tvoří buď 

suchý materiál, nebo pro vyšší účinnost je napuštěn roztokem chloridu lithného. Princip 

regenerátoru je schematicky uveden na obr. 6.   

Výhodou tohoto tepelného výměníku je jeho dlouhá ţivotnost, poměrně vysoká 

účinnost, malé provozní náklady a výměna jak citelného tak latentního tepla. Mezi výhody 

leze také přiřadit schopnost vyrovnávat vlhkostní rozdíly. Neţádoucí vlastností je případné 

mísení čerstvého a odpadního vzduchu [29].  

 

 

Obr. 6  Princip rotačního regenerátoru [29] 

Uvedené tepelné výměníky mohou být realizovány jako centrální jednotka pro celou 

budovu, nebo lokální pro jednotlivé místnosti, nebo zóny. Výhody centrálních jednotek jsou 

nízké tepelné ztráty, vysoká účinnost a dobrá regulovatelnost spojena s uţivatelským 

komfortem. Naproti tomu nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a náročnost na projekci a 

zabudování potrubních rozvodů. Lokální potom představují variantu s vlastnostmi opačnými 

od centrálních. Ve všech případech tepelných výměníků je správná funkce a předepsaná 

účinnost zaručena především řádnou údrţbou filtrů [26]. 
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6   STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 

Pro posouzení efektu energeticky úsporných opatření se stanoví potřeba tepla na 

vytápění, ať uţ ve fázi návrhu nebo realizace. V současnosti se provádí metodou podle [23] 

nebo častěji pomocí [5], který ovšem principiálně vychází z [23]. Výhodou těchto metodik je, 

ţe pracují s reálnými parametry a koeficienty, oproti metodě [4], nebo v případě bytových 

domů podle TNI 73 0330 [30], kde jsou pevně stanovené okrajové podmínky včetně 

klimatických dat, a proto jsou vhodné pro porovnání různých konstrukčních řešení, protoţe ve 

skutečnosti by například dům v prosluněné níţině měl jinak niţší potřebu tepla na topení, neţ 

dům v horské oblasti.  

V následujícím schématu na obr. 7 jsou znázorněny tepelné toky zisků a ztrát přes 

systémovou hranici vytápěné zóny. Šedě označené poloţky nejsou začleněny do postupu 

výpočtu oranţově zvýrazněné hodnoty potřeby tepla na vytápění. 

Obr. 7  Bilanční schéma energetických a tepelných toků budovy [23] 

Popis jednotlivých poloţek v bilančním schématu:  

 ztráty prostupem tepla QT a větráním QV mezi vytápěným prostorem a 

venkovním prostředím, 

 uţitečné vnitřní tepelné zisky ηQi a 

 vyuţité solární tepelné zisky ηQs, kde η (1) znamená stupeň vyuţitelnosti, 

 ztráty při výrobě a distribuci, emisní ztráty a ztráty regulací vytápěcího 

systému Qt, 

 vstup energie do otopné soustavy Q. 
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6.1   Postup výpočtu potřeby tepla podle ČSN EN 13790 

Následující kapitoly uvádějí postup výpočtu potřeby tepla pro jednozónovou budovu, 

kde podle [23] nedochází k rozdílům teplot mezi jednotlivými místnostmi o více neţ 0,4 K, 

nebo ţe poměry tepelných ztrát a zisků jsou menší, neţ hodnota 0,4. V budově se uvaţuje 

systém větrání s rekuperací. 

6.1.1   Vstupní údaje 

O budově se stanovují vstupní údaje statické (objem vytápěného prostoru, vytápěná 

plocha), nebo dynamické (tepelná kapacita vytápěného prostoru, časová konstanta, přičemţ se 

vţdy uvádí jen jedna z uvedených), údaje pro stanovení tepelné ztráty (měrná ztráta 

prostupem tepla, měrná tepelná ztráta větráním), dále údaje pro tepelné zisky (plocha otvoru 

v obvodovém plášti, korekční činitelé, celková propustnost sluneční energie), klimatické 

(celkové mnoţství energie slunečního záření na jednotku plochy pro kaţdou orientaci, 

průměrné vnější teploty a to za kaţdý měsíc, nebo za otopné období) [23]. 

6.1.2   Celková tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta jednozónové budovy se stanoví jako součin celkové měrné 

ztráty a rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem, násobený časem, který představuje délku 

výpočtového období, vyjádřeno rovnicí podle [23]: 

     (MJ) (20) 

kde  H je měrná tepelná ztráta budovy  (W.K
-1

), 

 θi - poţadovaná vnitřní teplota  (
◦
C), 

  θe - průměrná vnější teplota výpočtového období  (
◦
C), 

 t - čas  (s). 

6.1.2.1   Měrná tepelná ztráta  

Měrná tepelná ztráta H se pro dané období a konstantní vnitřní teplotou určí podle 

vztahu [23]: 

     (W.K
-1

) (21) 

kde HT je měrná tepelná ztráta prostupem tepla určená podle EN ISO 13789  (W.K
-1

), 

 HV - měrná tepelná ztráta větráním. 

Měrná tepelná ztráta větráním se stanoví podle vztahu: 

     (W.K
-1

) (22) 

kde  je objemový tok vzduchu v budově  (m
3
.h

-1
), 

 ρa - hustota vzduchu  (kg.
 
m

-3
), 

 Ca - tepelná kapacita  (J.kg
-1

.K
-1

). 

Objemový tok vzduchu je moţné zjistit z předpokládané intenzity výměny vzduchu n 

podle následujícího vztahu: 

     (m
3
.h

-1
) (23) 
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kde V  je objem vytápěné místnosti určený z vnitřních rozměrů  (m
3
). 

Z hygienických důvodů je nutné zajistit minimální výměnu vzduchu v obytných i 

neobytných budovách. Intenzita výměny vzduchu n se stanoví podle dostupných národních 

norem. Pro obytné budovy je doporučeno při výpočtu dosadit n = 0,3 h
-1

.   

V případě, ţe je zajištěno větrání přirozeným způsobem musí být objemový tok větší 

neţ minimální objemový tok vzduchu , nebo návrhový objemový tok vzduchu : 

     (m
3
.h

-1
) (24) 

V pasivních domech je nutné pouţít řízené nucené větrání s rekuperací tepla. 

Objemový tok se potom určí jako: 

     (m
3
.h

-1
) (25) 

kde  je objemový tok vzduchu způsobený mechanickým větráním  (m
3
.h

-1
), 

 ηV - celková účinnost zpětného získávání tepla  (1), 

  - přídavný objemový tok vzduchu způsobený větrem a vztlakem při zapnutém 

ventilátoru  (m
3
.h

-1
). 

6.1.3   Celkové tepelné zisky 

Celkové tepelné zisky Qg představují součet vnitřních Qi a solárních Qs tepelných 

příspěvků, matematicky vyjádřeno rovnicí [23]: 

     (MJ) (26) 

6.1.3.1   Vnitřní tepelné zisky 

Vnitřní tepelné zisky zahrnují veškeré teplo uvolněné vnitřními zdroji, a které nepatří 

k otopné soustavě. Za takové tepelné zisky se povaţuje metabolické teplo a teplo 

vyprodukované provozem elektrických spotřebičů a osvětlení. Podle [23] se do vnitřních 

zisků dále započítává teplo uvolněné nebo spotřebované rozvody teplé a studené vody a 

kanalizace, jejichţ konkrétní hodnoty se potom stanovují podle odkázaných norem. Vnitřní 

tepelné zisky, vztaţené na měsíční nebo sezónní hodnoty se určí vztahem [23]: 

     (MJ) (27) 

kde  Φih je průměrný výkon vnitřních tepelných zisků ve vytápěných prostorech  (W), 

 Φiu - průměrný výkon vnitřních zisků v nevytápěných prostorech  (W), 

 Φi - průměrný výkon vnitřních tepelných zisků  (W), 

 b - redukční činitel definovaný v EN ISO 13789, 

 t - čas (s). 

Průměrné výkony vnitřních zisků, tj. od lidí a spotřebičů, jsou uvedeny v [23] 

v příloze G. 

Jednotlivé vnitřní tepelné zisky lze rovněţ určit z postupů obsaţených v normě ČSN 

EN 730548 [31]. Například při odvození produkce tepla z lidí se vychází z předpokladu, ţe 

při teplotě vnitřního vzduchu 26 
◦
C muţ vydá při mírné aktivitě 62 W. Za jiných teplotních 

podmínek a pro určitý počet osob se generované teplo lidí Ql vypočte podle vztahu [31]: 
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     (J) (28) 

kde nl je počet lidí  (1), 

 ti - teplota interiéru  (
◦
C). 

 Pro různorodou skupinu lidí se hodnota ni dále přepočítá podle vzorce: 

     (1) (29) 

kde nz je počet ţen  (1), 

 nd - počet dětí  (1), 

 nm - počet muţů  (1). 

Tepelný tok Φi,wa v důsledku tepla uvolněného, nebo přijatého z rozvodu teplé a 

studené vody, nebo kanalizace se určí součtem tepelných toků z tepla uvolněného cirkulací 

teplé vody Φi,wc, z teplé vody jiné neţ cirkulované Φi,wo a z kanalizace Φi,sw podle rovnice 

[23]: 

     (W) (30) 

6.1.3.2   Sluneční tepelné zisky 

Sumárně se sluneční zisky stanoví jako součet slunečních toků akumulovaných ve 

sledovaném prostoru a slunečních toků akumulovaných vně systémové hranice, tj. v 

přilehlých prostorech. Vyjádřeno rovnicí podle [23]: 

     (MJ) (31) 

kde Φsk je časově zprůměrovaný tepelný tok ze slunečního zdroje k  (W), 

 Φslu - časově zprůměrovaný tepelný tok ze slunečního zdroje l v přiléhajícím 

prostoru  (W), 

 bl - redukční činitel pro přiléhající prostor s vnitřním zdrojem l, podle EN ISO 

13789  (1), 

 t - čas  (s). 

Tepelné zisky vznikající jako důsledek slunečního záření, které je obvykle dostupné v 

dané lokalitě, jsou závislé na orientaci sběrných ploch, trvalého a pohyblivého stínění, 

prostupnosti a pohltivosti slunečního záření a na vlastnostech charakterizujících přenos tepla 

sběrných ploch. Ve výpočtu se současně provádí korekce na záření vůči obloze.  

Mezi sběrné plochy se řadí zasklení (včetně integrovaných, nebo přidaných stínících 

zařízení), obvodové a vnitřní stěny, podlahy, stěny za transparentní izolací. Sluneční tepelný 

tok z k-tého zdroje se vypočte podle [23]: 

     (W) (32) 

kde Fsok je korekční činitel stínění na vnější překáţky pro solární sběrnou plochu prvku 

k  (1), 

 Ask - účinná sběrná sluneční plocha prvku k s danou orientací a úhlem sklonu 

v uvaţovaném prostoru  (m
-2

), 

 Isk - průměrná intenzita slunečního záření za měsíc na metr čtvereční sběrné plochy 

povrchu prvku k s danou orientací a úhlem sklonu  (W.m
-2

), 

  Frk - korekční tvarový činitel mezi stavebním prvkem k a oblohou  (1), 

 Φrk - přídavný tepelný tok v důsledku sálání mezi oblohou a prvkem k  (W). 
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Hodnoty intenzity slunečního záření se stanoví z dostupných klimatických dat, nebo 

případně z tabulek v TNI 730329, nebo TNI 730330. Výpočetní postupy pro stanovení hodnot 

korekčních činitelů stínění a tvaru (dosahují hodnot od 0 do 1), účinnou sběrnou plochu a 

přídavný tepelný tok jsou dále uvedeny v [23].  

Ze vztahu je dále patrné, ţe velikost tepelného toku prošlého slunečního záření 

určitým stavebním prvkem v dané lokalitě je sníţena o stínící vliv, například stromů, nebo 

sousední budovy. U oken jsou zohledňovány rámy a stínící prvky.  

6.1.4   Potřeba tepla na vytápění pro jednotlivé období 

Potřeba na vytápění Qnh se s vyuţitím hodnot tepelné ztráty QL a tepelných zisků Qg 

vypočítá pro jednotlivá období (nejčastěji měsíc) pomocí vztahu [23]: 

     (W) (33) 

kde η je stupeň vyuţití tepelných zisků  (1). 

6.1.4.1   Stupeň využití tepelných zisků 

Jeli regulace otopné soustavy téměř bezchybná, potom největší vliv na vyuţití mají 

následující parametry [23]:  

Parametr γ vyjadřující poměr mezi tepelným ziskem Qg a tepelnou ztrátou QL: 

     (1) (34) 

Časová konstanta τ, která vyjadřuje tepelnou setrvačnost vytápěné oblasti stanovená 

následujícím poměrem: 

      (s) (35) 

kde C je účinná vnitřní tepelná kapacita budovy  (J.K
-1

), 

 H - měrná tepelná ztráta budovy  (W.K
-1

). 

Stupeň vyuţití se následně vypočítá podle daných podmínek: 

jestliţe , potom       (1) (36) 

jestliţe , potom      (1) (37) 

kde u je číselný parametr závislý na τ  (1).  

Závislost číselného parametru na τ je určena podle vztahu: 

     (1) (38) 

kde u0 je referenční číselný parametr  (1), 

 τ0 - referenční časová konstanta  (1). 

Referenční hodnoty číselného parametru a časové konstanty jsou tabelovány v dané 

normě. 
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6.1.2.2   Roční potřeba tepla na vytápění 

Pro stanovení roční potřeby tepla na vytápění se vychází z měsíčních výpočtů potřeby 

tepla a její hodnota se rovná součtu jednotlivých měsíců [23]: 

     (W) (39) 

kde Qnh je potřeba tepla n-tého měsíce  (W). 

6.2   Shrnutí metody výpočtu 

Vzhledem k rozsáhlosti normy [23] podle níţ se postupuje při výpočtu potřeby tepla 

na vytápění, je uvedený postup v předchozí kapitole pouze orientační. Podle typu budovy a 

jejího účelu se řešení dále specifikuje.  

Výhodou této metody je moţnost zavedení klimatických podmínek pro danou oblast, 

jako například průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu, na které jsou závislé tepelné 

ztráty prostupem, nebo intenzita slunečního záření podle orientace světových stran a měsíce 

v průběhu roku, coţ ovlivňuje vydatnost slunečních zisků. U slunečních zisků se dále 

započítávají korekce na různé druhy stínících prvků a překáţek, které ovlivňují velikost 

dopadajícího sálavého slunečního toku a tím tepelné zisky. Sluneční a vnitřní tepelné zisky, 

souhrnně celkové tepelné zisky, jsou ve výpočtu potřeby tepla na vytápění hodnoceny podle 

vyuţitelnosti. V souvislosti s vyuţitelnosti tepelných zisků se určuje časová konstanta, která 

charakterizuje tepelnou stabilitu domu, coţ souvisí s tepelnou akumulací konstrukčních 

prvků. Tato vlastnost je potom důleţitá při posuzování potřeby chladu, tedy nutnosti chlazení 

během horkých období, která se rovněţ stanoví podle postupu uvedeného v této normě. 

Výpočty mohou být prováděny pro krátké hodinové intervaly, nebo častěji pro měsíční, nebo 

sezonní časové období. 
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 7   EKONOMICKÉ HODNOCENÍ  

Realizace obytných budov v pasivním standardu vyţaduje specifické stavební 

technologie, materiály a zařízení, které se projeví navýšením investičních nákladů, ve 

srovnání s nízkoenergetickým, nebo běţným domem. Kaţdého stavebníka jistě zajímá zda-li, 

právě jeho investice je výhodná tzn., zdali a kdy se mu investované vícenáklady vrátí 

v porovnání s investicí do jiného typu domu. Za tímto účelem se provádí posouzení efektivity 

vynaloţených nákladů na jednotlivá opatření, kdy je porovnáván navrhovaný pasivní dům 

s fiktivním nízkoenergetickým, nebo běţným domem stejných rozměrů, avšak s tepelně 

technickými vlastnostmi odpovídajícím platným normám. 

7.1   Vícenáklady na jednotlivá tepelně úsporná opatření 

Vícenáklady představují investici do konstrukčních prvků a technického zařízení, které 

zabraňují tepelným ztrátám a sniţují potřebu tepla na vytápění. Jedná se především o zvětšení 

tepelných izolací jednotlivých stavebních konstrukcí, okna s nízkým součinitelem 

propustnosti tepla a větrací systém s rekuperační jednotkou. Jelikoţ vícenáklady vycházejí ze 

srovnání s běţným domem, jehoţ potřeba tepla na vytápění je mnohem vyšší, často aţ 

desetinásobně, přihlíţí se k potřebnému otopnému výkonu a systému vytápění. U pasivních 

domů je vytápění zajištěno především větracím systémem, který v případě extrémních mrazů 

doplňuje přídavný tepelný zdroj. Takový zdroj má potom mnohem menší výkon neţ u 

běţného domu, coţ se projeví jako úspora ve vícenákladech.   

Pro ilustraci jsou v tabulce 7 uvedeny vícenáklady na realizaci pasivního standardu 

německých řadových domů v porovnání s fiktivní běţnou stavbou [32]. Výsledek 

optimalizace na pasivní standard  je porovnán graficky s roční potřebou tepla na vytápění viz. 

obr. 8. 

Tabulka 7  Vícenáklady řadového pasivního domu [32] 

  
Zlepšení 

Vícenáklady ( €),  

u konstrukcí  

(€.m
-2

 konstrukce) 

Tepelná izolace lehkých obvodových 

zdí  + d = 150 mm 17.9 

Zlepšení tepelné izolace štítu 

(kontaktní zateplovací systém)  + d = 180 mm 25.56 

Zlepšení tepelné izolace střešní 

konstrukce   +d = 180 mm 10.23 

Zlepšení tepelné izolace podlahy nad 

terénem  + d = 200 mm  15.34 

Okna zasklená trojskly v tepelně 

izolačním rámu 

původně Uw = 1,9 W.m
-2

.K
-1

   

nově Uw = 0,83 W.m
-2

.K
-1

 111.46 

Instalace vzduchotechniky původně bez vzduchotechniky 4601.63 

Teplovodní vytápění 

zjednodušené, pouze topný 

ţebřík v koupelně, sníţený 

potřebný výkon 903.58 

původní náklady -2828.27 

Test neprůvzdušnosti původně bez testu 153.39 
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Obr. 8  Sníţení potřeby tepla na vytápění podle jednotlivých vícenákladů [32] 

Na uvedeném příkladu lze vidět, ţe největší část vícenákladů tvoří kompletní izolace 

obálky domu, druhou největší poloţkou je systém větrání a následně okna. Samotná výše 

vícenákladu samozřejmě neudává výhodnost, nebo nevýhodnost investice. Zásadní přínos 

spočívá v celkové úspoře tepla na vytápění.  

V zásadě platí, ţe vícenáklady představují v průměru 10 % pořizovacích nákladů 

běţného domu. V případě porovnání s nízkoenergetickým standardem jsou více náklady 

sníţeny přibliţně na 3 % [33]. 

7.2   Systém vytápění a provozní náklady 

Vzhledem k malému podílu potřeby tepla na vytápění, oproti vysokému podílu 

energetické náročnosti přípravy teplé vody, je vhodné řešit oba systémy společně. V procesu 

porovnávání se vypočítají potřeby tepla na vytápění a teplou vodu s přihlédnutím k počtu 

uţivatelů domu. Tyto hodnoty se můţou lišit podle druhu zdroje tepla a účinnosti pouţité 

distribuční soustavy. Spotřeba energie na osvětlení a domácí spotřebiče se volí konstantní, 

avšak spotřeba pomocné energie pro provoz technického zařízení domu se mění podle pouţité 

techniky.  

Při volbě optimálního otopného systému se posuzují pořizovací a provozní náklady. 

Podle pořizovací ceny uvádí [34] nejvýhodnější řešení sálavé panely, nebo elektrokotle. 

Avšak z pohledu ročních provozních nákladu se jedná spíš o neekonomické řešení a to i přes 

zvýhodněný tarif dodávané elektrické energie. V pomyslném středu pořizovací ceny leţí kotel 

na zemní plyn, nicméně provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody jsou spíš vyšší. 

Doplní-li se plynový kotel, za cenu zvětšených pořizovacích nákladů, solárními panely, pak 

efektivita takového systému se zvýší. Avšak je třeba vzít v úvahu větší spotřebu pomocné 

energie a popřípadě údrţbu. Nepřipočítá-li se u kotle na pelety v celkových provozních 

nákladech spotřeba energie na osvětlení a spotřebiče pak, tento typ vykazuje nejmenší 

náklady na přípravu teplé vody a vytápění. Naopak při započítání energie na osvětlení a 

provoz spotřebičů se jako nejvýhodnější jeví tepelné čerpadlo. Je to dáno opět zvýhodněným 

tarifem dodávané elektrické energie. 

V [34] je dále u jednotlivých systémů vytápění proveden prostý součet celkových 

ročních provozních nákladů včetně investičních a to bez navýšení cen energie v horizontu 15 

let, který naopak říká, ţe výhodnější jsou sálavé panely. Ve srovnání s běţným domem 

disponující stejným vybavením, avšak s mnohonásobně horšími tepelně technickými 
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vlastnostmi, je mezi zhodnocenými zdroji tepla nejvýhodnější elektrokotel. Tato bilance je 

výsledkem různých pořizovacích investic a nákladů na údrţbu. Jiná situace by určitě nastala, 

pokud by elektrické zdroje tepla nebyly tarifně zvýhodněny. 

7.3   Hodnocení návratnosti 

Dobou návratnosti je u hodnocení pasivních domů myšlena doba, za jakou vyrovnají 

úspory za nespotřebovanou energii investice do vícenákladů.  

7.3.1   Prostá návratnost 

Jedná se o statickou metodu, která nezohledňuje vliv času na hodnotu finančních 

prostředků [35]. Pouţívá se především pro hrubé informační účely, nebo v případech, ţe 

stavebník financuje výstavbu hotově a není zatíţen hypotékou. Jeli doba návratnosti delší neţ 

doba ţivotnosti jednotlivých úsporných opatření, je zřejmé, ţe se investice nikdy nevrátí. 

Prostá návratnost je vyjádřena podílem vícenákladů k finanční úspoře za energii [36]. 

7.3.2   Podrobné ekonomické zhodnocení 

Podrobné ekonomické zhodnocení se řadí do kategorie dynamických metod [35] 

hodnocení, jelikoţ zohledňuje například změnu cen energií, inflaci, způsob financování 

stavby. Výsledkem takového hodnocení je cash flow, nebo-li hotovostní tok. Vyjádřen 

graficky podává informaci například o výši ročních zisků z úspor za energii [36].  

Pro zhodnocení ekonomické návratnosti se prakticky pouţívá pouze dynamické 

metody, jednak proto, ţe stavba je většinou financována formou hypotéky a současně 

s navyšováním cen za energii.  

Jako výchozí podmínky se většinou stanoví hypotéční úvěr ve výši 100 % investičních 

nákladů, doba splácení 20 let s úrokovou sazbou 5 %. Do výpočtu se dále zahrnuje růst cen 

energií, nejčastěji 5 % bez vlivu daňových úspor, bez dotací a jiné podpory [33]. Doba 

návratnosti je pak největší mírou ovlivněna výši vícenákladů a vývojem růstu cen energií.  
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Obr. 10  Pasivní RD v Dobřanech [38] 

8   ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH PASIVNÍCH DOMŮ 

Pro zhodnocení jsem pouţil dva rodinné pasivní domy, ke kterým mi byly poskytnuty 

detailní informace z energetického hodnocení v programu PHPP. Jedná se o dva konstrukčně 

odlišné domy v odlišných lokalitách. Pasivní dům „A“ stojí v Dobřanech u Plzně, druhy dům 

„B“ v Jablonci nad Nisou. Oba domy jsou označeny na mapě průměrného slunečního záření 

v ČR viz. obr.9 [37]. 

 

Obr. 9  Mapa slunečního záření v ČR [37] 

Z hodnot průměrné sluneční energie připadající na metr čtvereční v České republice 

pro dané lokality se nabízí předpoklad, ţe dům v Dobřanech bude vykazovat lepší tepelnou 

bilanci vzhledem k měrné potřebě tepla na vytápění neţ dům v Jablonci nad Nisou. Avšak to 

je pouze hrubý odhad, který můţe být vyvrácen v důsledku technických řešení a místních 

vlivů. 

8.1   Popis objektů 

Rodinný pasivní dům v Dobřanech, na obr. 10, 

je obdélníkového půdorysu s delší stranou 

orientovanou k jihu, podsklepený se dvěma 

nadzemními podlaţími a plochou střechou. 

Svislé konstrukce jsou tvořeny zděnými stěnami 

z vápenopískových bloků, na které je z vnější 

strany instalováno kontaktní zateplení 

s pěnového (šedého) polystyrénu. Suterén a 

stropní konstrukce, včetně střechy jsou tvořeny 

ţelezobetonem o různých tloušťkách. Izolace 

suterénu a střechy je zajištěna extrudovaným 

polystyrénem. Okna jsou tvořeny izolačním 

A 

B 
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Obr. 11  Pasivní RD v Jablonci nad 

Nisou [39] 

 

trojsklem a argonovou výplní dutin [38]. 

 Rodinný pasivní dům v Jablonci nad 

Nisou obdélníkového půdorysu je zaloţen nad 

terénem. Dům se  dvěma podlaţími je delší 

stranou opět směrován k jihu. Kostru stavby 

tvoří fošinková konstrukce vyplněná foukanou 

celulózou, která je z vnější strany zaizolovaná 

slaměnými balíky. Vnitřní stěny jsou opláštěny 

dřevovláknitými deskami (DVD) a OSB 

deskami. Tento typ konstrukce je rovněţ vyuţit 

jak pro podlahu, kde je navíc nanesena vrstva 

betonové mazaniny, tak na stropy. Tepelnou 

izolaci zajišťuje masívní vrstva foukané celulózy 

[39]. Ukázka domu je na obr. 11. 

8.2   Porovnání tepelně technických vlastností  

V následující tabulce 8 a 9, je zhodnocen vliv sloţení a tloušťky jednotlivých 

stavebních konstrukcí včetně hodnot součinitelů tepelné vodivosti pouţitých materiálů, na 

součinitel tepelné prostupnosti. 

Tabulka 8  Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí domu A [38] 

Stavební 

konstrukce 

dcelk 

(m) 

U 

(W.m
-2

.K
-1

) 
Materiál 

λ 

(W.m
-1

.K
-1

) 

d 

(m) 

Podlaha 

suterénu 

0.183 0.313 

PVC 0.17 0.003 

Vlákno beton 1.2 0.08 

EPS 0.034 0.1 

Stěny 

suterénu 
0.455 0.210 

Ţelezobeton 1.43 0.3 

XPS 0.034 0.15 

Podlaha nad 

suterénem 

0.283 0.162 

PVC 0.17 0.003 

Vlákno beton 1.2 0.08 

EPS 0.034 0.2 

Stěny 

obvodové 

0.421 0.117 

Vnitřní omítka 0.35 0.005 

Zdivo  0.7 0.15 

EPS (šedý) 0.032 0.25 

Vnější omítka 0.8 0.006 

Střecha 

0.665 0.072 

Vnitřní omítka 0.35 0.005 

Ţelezobeton 1.43 0.2 

XPS 0.034 0.46 
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Tabulka 9  Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí domu B [39] 

Stavební 

konstrukce 

dcelk 

(m) 

U 

(W.m
-2

.K
-1

) 
Materiál 

λ 

(W.m
-1

.K
-1

) 

d 

(m) 

Podlaha 

0.538 0.093 

Nášlap 0.13 0.02 

Beton 1.3 0.05 

Therm 0.04 0.02 

OSB 0.13 0.018 

Celulóza + 

trámky 

0.039 0.2 

0.18 (8 % dílčí plochy) 

Celulóza + 

průvlaky 

0.039 0.2 

0.18 (4 % dílčí plochy) 

DVD 0.045 0.03 

Stěny 

0.537 0.101 

Hliněná omítka 1.2 0.03 

Celulóza 0.039 0.06 

OSB 0.13 0.015 

Celulóza + 

sloupky 

0.039 0.122 

0.18 (8 % dílčí plochy) 

Slaměný balík 0.052 0.28 

Vápenná omítka 1.2 0.03 

Střecha 

0.514 0.077 

Universal  0.052 0.024 

Celulóza 0.039 0.375 

OSB 0.13 0.015 

Celulóza 0.039 0.1 

 

Pro lepší představu o tepelném chování konstrukcí, například podlahy, jsou v další 

tabulce 10 uvedeny hodnoty tepelného odporu a vodivosti, vztaţené na jejich celkovou 

tloušťku. V případě domu A se hodnotí podlaha nad suterénem.  

Tabulka 10  Tepelný odpor a vodivost podlahy nad zeminou [38, 39] 

Veličina 
Dům 

A B 

Rpodlaha (m
2
.K.W

-1
) 6.173 10.75 

λpodlaha (W.m
-1

.K
-1

) 0.046 0.05 

dpodlaha (m) 0.283 0.538 

Z uvedených hodnot je patrné, ţe i přes vyšší součinitel tepelné vodivosti podlahové 

konstrukce domu B je jeho tepelný odpor vyšší, protoţe celková tloušťka podlahy je přibliţně 

dvakrát větší, neţ u domu A.  

Podobně se mohou posoudit ostatní konstrukce, kde sice uţ není takový rozdíl v 

součinitelích prostupu tepla, nicméně je opět zajímavé sledovat vyšší tepelný odpor stěn 

obvodového pláště domu B i přes jeho vyšší součinitel tepelné vodivosti jak dokumentuje 

tabulka 11.  
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Tabulka 11  Tepelný odpor a vodivost obvodové stěny a střechy [38, 39] 

Veličina 
Dům 

A B 

Rstěna (m
2
.K.W

-1
) 8.547 9.901 

λstěna (W.m
-1

.K
-1

) 0.049 0.054 

dstěna (m) 0.421 0.537 

Rstřecha (m
2
.K.W

-1
) 13.889 12.98 

λstřecha (W.m
-1

.K
-1

) 0.048 0.039 

dstřecha (m) 0.665 0.514 

Z tohoto srovnání jednotlivých konstrukcí obou domů, vychází tepelně efektivnější 

dům B. Uvedené hodnoty tepelných odporů konstrukcí lze dále porovnat s měrnou potřebou 

na vytápění EA, nebo tepelnými ztráty prostupem. V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty 

tepelných ztrát a zisků obou domů, na základě kterých se stanoví měrná potřeba tepla na 

vytápění. Výpočet se vztahuje na dobu, kdy tepelné ztráty domu převyšují tepelné zisky. 

V případě pasivních domů se jedná přibliţně o chladné období od října do dubna, většinou 

pak od listopadu do března. V jednotkách je uvedena jako písmeno a. 

Tabulka 12  Návrhové hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění a další související 

poloţky [38, 39] 

Položka 

Dům 

A B 

Tepelné ztráty prostupem QT (kWh.m
-2

.a
-1

)  39.2 38.1 

Tepelné ztráty větráním QV (kWh.m
-2

.a
-1

)  6.35 4.8 

Účinnost rekuperace η (%) 73 85 

Tepelné sluneční zisky Qs (kWh.m
-2

.a
-1

)  21.9 19.6 

Tepelné zisky lidí a spotřebičů Qi (kWh.m
-2

.a
-1

)  10.3 10.3 

Stupeň vyuţití tepelných zisků ηG (%) 94 94 

Geometrická charakteristika A/V (m
-1

) 0.73 0.71 

Neprůvzdušnost n50 (h
-1

) 0.17 0.26 

Měrná potřeba tepla na vytápění EA (kWh.m
-2

.a
-1

) 17 14.74 

Do výpočtu jsou zahrnuty nejpravděpodobnější, nebo aktuální klimatické podmínky 

pro danou oblast. Vnitřní návrhová teplota u obou objektů je stanovena na 20
◦
C. Na obr. 12 

jsou vidět teploty vzduchu označené jako T, dále dlouhodobý normál teploty vzduchu od roku 

1961 do 1990 značený písmenem N a nakonec odchylky od normálu označena jako O. 

Podle vzduchu teplot v otopných měsících lze konstatovat, ţe dům A v Dobřanech u 

Plzně spadá do teplejší oblasti, na rozdíl od domu B v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji. 

Avšak pokud se podíváme na tepelné ztráty prostupem QT, vidíme, ţe větší ztráty dosahuje 

dům A. Podrobnější srovnání jednotlivých ztrát nabízí tabulka 13, kde jsou celkové ztráty 

prostupem tepla roztříděny na měrné tepelné ztráty obvodovými stěnami včetně střechy QT, sk 

a měrné tepelné ztráty okny QT, okna. Hodnoty jsou vztaţeny na povrch vytápěné plochy. 
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Obr. 13  Tepelné ztráty prostupem  

 

Obr. 12  Teploty vzduchu pro jednotlivé kraje za rok 2012 [40] 

Tabulka 13  Přehled měrných tepelných ztrát prostupem [38, 39] 

Dům QT (kWh.m
-2

.a
-1

) QT, sk (kWh.m
-2

.a
-1

) 

QT, okna (kWh.m
-2

.a
-1

) 

Sever Východ Jih Západ Celkem 

A 39.2 23.24 1.77 1.64 9.83 2.69 15.93 

B 38.1 19.8 0.42 3.6 12.9 1.43 18.35 

Větší tepelné ztráty prostupem tepla stavebními konstrukcemi domu A potvrzuje jejich 

nízký tepelný odpor, na který bylo poukázáno v předchozím textu. Avšak pokud se podíváme, 

na prostup tepla okny zjistíme, ţe v součtu je dům B na tom poněkud hůř, neţ dům A. Pro 

názornost jsou hodnoty ztrát prostupem tepla QT, sk a QT, okny obou domů vyjádřeny 

procentuálně na obr. 13. 
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Z obrázku dále vyplývá, ţe u oken i přes svou celkovou malou plochu vzhledem 

k ploše stavebních konstrukcí, kdy například u domu B je plocha stavebních konstrukcí téměř 

třináctinásobek plochy oken, se jedná o velice významné tepelné ztráty navzdory pouţití 

velice kvalitních oken, které jsou svými hodnotami U daleko niţší, neţ jak poţaduje norma 

[3].  

Okna jsou ovšem také zdrojem tepelných zisků, na kterých je funkce pasivního domu 

fundamentálně závislá. V tabulce 14 je srovnání měrných slunečních zisků Qs a ztrát 

prostupem QT, okna oken vzhledem k orientaci ke světovým stranám a v závislosti na ploše 

okna Aokna. Dále na součiniteli prostupu tepla, intenzitě slunečního záření za otopné období Is, 

propustnosti slunečního záření prosklených částí v kolmém směru g┴ a také na vlivu stínících 

ploch a překáţek, úhlem dopadu slunečního záření, znečištění prosklení, coţ je v tabulce 

vyjádřeno jako činitel redukce slunečního ozáření r (1).  

Tabulka 14  Tepelné ztráty a zisky oken podle technických parametrů [38, 39] 

Světová 

strana 
Položka 

Dům 

A B 

Sever 

Aokna 3.31 0.7 

Uokna 0.95 0.94 

g┴ 0.6 0.5 

Is 91 95 

r 0.44 0.25 

QT, okna 1.77 0.42 

Qs 0.57 0.06 

Východ 

Aokna 3.17 7.25 

Uokna 0.92 0.78 

g┴ 0.6 0.54 

Is 205 262 

r 0.28 0.32 

QT, okna 1.64 3.6 

Qs 0.77 2.44 

Jih 

Aokna 20.54 26.72 

Uokna 0.85 0.76 

g┴ 0.6 0.6 

Is 375 361 

r 0.57 0.39 

QT, okna 9.83 12.9 

Qs 18.86 16.67 

Západ 

Aokna 4.77 2.58 

Uokna 1 0.87 

g┴ 0.6 0.5 

Is 218 156 

r 0.38 0.28 

QT, okna 2.69 1.43 

Qs 1.7 0.4 

Celkové měrné ztráty 15.93 18.35 

Celkové měrné zisky 21,9 19,6 
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Z konečné tepelné bilance oken vyplývá, ţe v průběhu topného období jsou u obou 

domů celkové tepelné sluneční zisky větší neţ ztráty prostupem tepla. Dále si lze povšimnout 

převaţujících tepelných ztrát u oken ze severu, východu a západu. To je zapříčiněno 

souborem vlivů, mezi něţ patří malý podíl prosklení vzhledem k celkové okenní ploše 

s přímou vazbou na celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla. Patří tam také nízká 

intenzita slunečního záření ve srovnání s jihem a také vliv terénních překáţek a stínících 

prvků. 

Vyuţitelnost tepelných zisků počítána pro otopné období je u obou domů 94 %. Tato 

hodnota závisí na poměru tepelných zisků ke ztrátám a také na časové konstantě, která podle 

rovnice (35) závisí na poměru tepelné kapacity a měrné ztráty domu. Vzhledem k tomu, ţe 

poměr tepelných zisků a ztrát je v podstatě stejný u obou domů zhruba 0,7, vyplývá z toho, ţe 

časová konstanta musí být u obou domů taktéţ zhruba stejná. A protoţe dům B má niţší 

měrnou tepelnou ztrátu, musí podle rovnice (35) mít i menší tepelnou kapacitu, coţ vypovídá 

o jeho niţší tepelné akumulaci neţ v případě domu A. 

Celková měrná tepelná ztráta se rovná součtu QT a QV. Kromě hodnot měrné tepelné 

kapacity vzduchu a jeho hustoty, které můţeme u obou domů povaţovat za stejné, měrnou 

tepelnou ztrátu ovlivňuje průvzdušnost domu a také účinnost rekuperačních jednotek.  U 

domu A byla pouţita rekuperační jednotka s účinností 75 %, která se s ohledem na 

zabudování do technické místnosti, kde je uvaţována teplota niţší neţ ve vytápěné zóně, 

redukuje na 73 %. Dům B je vybaven rekuperací, která dosahuje účinnosti 85 %, a která není 

dále redukována, protoţe je umístěna ve vytápěné zóně a nepředpokládají se ţádné tepelné 

ztráty.  Vliv účinnosti rekuperace tepla na tepelné ztrátě větráním je znázorněn na obr. 14.  

Obr. 14  Vliv účinnosti rekuperace na tepelné ztráty větráním [38, 39] 

Z grafického znázornění na obr. 14 je vidět, ţe tepelné ztráty větráním jsou velkou 

mírou ovlivněny účinností zpětného získávání tepla, a to i přes 10 % niţší průvzdušnost domu 

A, neţ u domu B. Rekuperační jednotky obou domů obsahují protiproudý tepelný výměník. 

V případě A je pouţit systém s nepřímou výměnou. Teplo je vyměňováno tzv. aktivním 

způsobem, tzn. prostřednictvím teplonosného média přes soustavu zařízení tvořenou 

výparníkem, kompresorem, kondenzátorem a čtyřcestným ventilem. Systém větrání je 

zároveň navrţen jako teplovzdušné větrání s vyuţitím přípravy teplé vody [41]. U domu B je 

pouţita rekuperační jednotka vyuţívající přímé výměny tepla, tzv. vzduch-vzduch 

s teplovodním příhřevem [42]. Obě zařízení jsou vidět na obr. 15.  

n50= 0,17 

n50= 0,26 
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Obr. 15  Vlevo aktivní rekuperační jednotka Nilan VP18, vpravo rekuperační jednotka Atrea 

duplex RB3 EC [41,42] 

8.3   Shrnutí kapitoly 

Z hodnocení vyplývá, ţe vyšší potřeba tepla na vytápění pasivního domu v Dobřanech 

je zapříčiněna především tepelnými ztráty prostupem z vytápěné zóny do vnějšího prostředí 

přes podlahu a obvodové stěny. Na horší tepelné bilanci domu se taktéţ podílí způsob 

umístění rekuperační jednotky a její účinnost, která je ovlivněna systémem nepřímé výměny 

tepla.  

Porovnáním mnoţství slunečních zisků a tepelných ztrát okny prostupem lze 

povaţovat dům v Jablonci nad Nisou za méně efektivní. Podle klimatických podmínek v dané 

lokalitě, souvisí menší tepelné zisky s niţší intenzitou záření a niţší venkovní teploty s vyšší 

tepelnou ztrátou prostupem okny. 

Nicméně oba domy vykazují stejné vyuţití tepelných zisků, coţ podle způsobu 

výpočtu tohoto parametru znamená, ţe pasivní dům v Jablonci vykazuje menší akumulační 

schopnost, která má vliv na teplotní stabilitu vnitřního prostředí. 
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9   ZÁVĚR 

Význam a účel pasivních domů bude mít v budoucnu pro společnost stále větší 

význam. Mezi nejdůleţitější důvody patří úspora energie a s tím související ochrana ţivotního 

prostředí. Jiný důvod spočívá v efektivním vyuţívání energie spojené s bydlením, nebo 

vyuţíváním obytných prostor a z toho plynoucí úspora financí, které se mohou vyuţít jinak a 

lépe, neţ aby se nekontrolovaně ztrácely ve formě tepelných úniků, nebo emisí CO2. 

Záměrem této bakalářské práce je zhodnotit tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

pasivních domů, včetně systému větrání, který je, při dodrţení poţadavků na neprůvzdušnost, 

nedílnou součástí celého konceptu. 

Počátek práce je věnován objasnění základních kritérií vymezujících oblast hodnot 

technických a tepelných parametrů, které musí energeticky pasivní stavba splňovat. Další 

kapitoly pojednávají o přírodních a klimatických podmínkách, které musí být ve fázi návrhu 

respektovány. V návaznosti jsou probrána specifika technologických a technických řešení 

konstrukcí ve vztahu k vyloučení tepelných mostů a ztrát přes jednotlivé konstrukční prvky. 

Bylo poukázáno na zásadní funkci oken, jakoţto zdroje tepelných slunečních ziskům, ale také 

na místa s největším únikem tepla. 

 V kapitole 4 jsou probrány izolační materiály vyuţívané pro tepelnou izolaci 

pasivních domů. Zde je uvedeno jejich vyuţití a vlastnosti.  Z termofyzikálních vlastností 

byla podrobněji popsána tepelná vodivost a její závislost na vlhkosti a pórovitosti materiálu. 

V bakalářské práci jsem se rovněţ zmínil o nutnosti větrání se zpětným získáváním 

tepla a principech na, kterých tepelné výměníky pracují.  

Součástí obsahu bakalářské práce je také náhled do způsobu výpočtu potřeby tepla na 

vytápění za otopné období podle platné normy ČSN EN ISO 13790, z jejíchţ principů 

vychází výpočetní plánovací program PHPP určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. 

Kromě zhodnocení tepelných zisků a ztrát, je v práci rovněţ uveden význam investic do 

vícenákladů, jakoţto prostředků pro sníţení energetické náročnosti, a postup ekonomického 

hodnocení. Je zde mimo jiné popsána výhodnost různých pomocných tepelných zdrojů 

v závislosti na pořizovací ceně, provozních nákladech a úsporách za energii. 

Závěr patří zhodnocení dvou pasivních domů odlišných konstrukcí v různých 

lokalitách České republiky. Objekty jsou hodnoceny z pohledu potřeby tepla na vytápění na 

základě znalostí tepelných ztráty, jak prostupem, tak větráním, slunečních zisků a účinnosti 

rekuperace.  Pro tento účel byly pouţity výstupní hodnoty programu PHPP, které byly 

zpracovány s pouţitím reálných klimatických dat.  Výsledky ukázaly, ţe energetická pasivita 

domu závisí na důmyslné kombinaci všech stavebních prvků. Především dosaţením nízkého 

součinitele prostupu tepla a vyváţeným mnoţstvím tepelných zisků. 
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